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De  onzekere 
toekomst  van 
Van Ostade-
straat 233

WIJKCENTRUM
CE INTUUR

De Pijp

Foto: Maarten Wesselink

Links: ‘Het voormalif Archiefterrein, waar het nieuwe Ostadetheater moet komen, is nog altijd niet bouwrijp opgeleverd. Rechts: Giovanni Goedemondt in fietswerkplaats Smerig. Foto’s: Maarten Wesselink

In het woonwerkpand aan 
de Van Ostadestraat 233 is 
het Ostadetheater gevestigd. 
Daarnaast biedt het onderdak 
aan bedrijfjes en werkplaatsen. 
Er wordt ook gewoond. Het 
stadsdeel wil het pand volgend 
jaar slopen en er woningen 
realiseren. Het theater wil weg 
en zou door het stadsdeel een 
nieuw te bouwen onderkomen 
krijgen. De andere gebruikers 
van het pand zouden het liefst 
blijven zitten. De Pijp Krant 
sprak met een medewerker 
van één van de werkplaatsen: 
fietsenherstelplaats Smerig en 
met het Ostadetheater over hun 
onzekere toekomst.

Smerig
Op een maandagmorgen tref ik Giovanni 
Goedemondt in Smerig. Behalve mede-
werker van de fietswerkplaats is hij ook 
bewoner van het pand. Als bestuurslid van 
de Gebruikers Vereniging van Ostade 233 
(GVO233) weet hij veel over het pand en de 
onderhandelingen met de gemeente. 

“In eerste instantie hield het stadsdeel 
helemaal geen rekening met de bewoners 
en de werkplaatsen en bedrijfjes die hier 
zitten. Het theater zou er uit gaan, de boel 
zou worden platgegooid en er zouden nieu-

we woningen voor in de plaats komen. De 
stadsdeelraad heeft indertijd de hiervoor 
verantwoordelijke politici teruggefloten 
en toen zijn onze onderhandelingen met 

de gemeente gestart”. De GVO233 begrijpt 
dat het theater weg wil en ziet ook in dat er 
– gezien de slechte staat van onderhoud - 
iets met het complex moet gebeuren. Maar 

het geeft de voorkeur aan gedeeltelijk 
sloop en gedeeltelijk renovatie. “En wij wil-
len hier natuurlijk blijven”, zegt Giovanni, 
“want zou het niet zonde zijn als zomaar 
een paar van die kleinschalige bedrijfjes, 
die zo karakteristiek zijn voor De Pijp, zou-
den verdwijnen?”

Na jaren van overleg en plannen maken 
kwamen de partijen er niet uit. De GVO233 
heeft nu een advocaat in de arm genomen 
om een voortdurend recht op erfpacht af 
te dwingen. Het huidige contract loopt na-
melijk volgend jaar af. Als dat lukt kunnen 
de onderhandelingen tussen de gemeente 
en de GVO233 weer worden hervat.

“Liever had ik gehad dat je een arti-
kel zou schrijven over Smerig”, zegt hij, 
waarop zijn ogen beginnen te glinsteren. 
“Dit is zo uniek, dit zie je nergens. Hier 
staat de liefde voor de fiets centraal. Het 
is een levensfilosofie. Wij werken met acht 
vrijwilligers. Toekomstige fietsenmakers 
doen hier werkervaring op en wij hebben 

ook een belangrijke buurtfunctie. Wij sti-
muleren dat fietsers zelf hun reparaties 
kunnen uitvoeren en daarom houden we 
iedere vrijdag een zelfwerkdag. Onder be-
geleiding kun je hier dan aan je eigen fiets 
sleutelen”.

Ostadetheater
Het Ostadetheater, opgericht in 1983, is in-
middels uit zijn jasje gegroeid. Het theater 
is steeds professioneler gaan werken en het 
aantal voorstellingen is gestegen. Op het 
voormalige Gemeentearchiefterrein bij de 
Amsteldijk zou met steun van de gemeente 
een nieuw theater worden gebouwd, maar 
de eerste paal moet nog worden geslagen. 
Tegelijkertijd wil Stadsdeel Zuid het pand 
slopen en er woningen voor in de plaats 
bouwen. Maar omdat de subsidiekraan 
voor het Ostadetheater dreigt te worden 
dichtgedraaid, is het de vraag of het thea-
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Juni 1980 zet een groep jonge idealisten de koevoet tussen de deur aan de Van Os-
tadestraat 233,een ideale plek om dromen te realiseren. Het leegstaande pand van een 
voormalige drukkerij met een oppervlakte  van zo’n 1750 vierkante meter biedt volop 
mogelijkheden.  Er worden woningen gerealiseerd en bedrijfjes opgestart, zoals drukkerij 
Raddraaier en fietswerkplaats Smerig. Beide bedrijfjes zitten er nog steeds en lopen 
goed. Een groepje mensen begon een buurttheater onder de naam Van Ostadetheater 
(het woordje van verdween  in 1985). De stad werd zo voor een appel en een ei een cul-
turele voorziening rijker, waarmee de krakers een interessante onderhandelingspartner 
voor de gemeente werden. In 1983 werd een 30-jarig erfpachtcontract afgesloten met de 
gemeente, waardoor het pand  in beheer kwam van de bewoners en gebruikers. Sinds-
dien vormen zij de Gebruikersvereniging Van Ostadestraat 233 (GVO233). In dertig jaar tijd 
heeft het theater zich verder ontwikkeld en zijn bestaansrecht bewezen, met nu 12.000 
bezoekers en circa 200 voorstellingen per jaar. Met de gemeente is in 2008 afgesproken 
dat het Ostadetheater de hoofdgebruiker zal worden van het nieuwe theater op het voor-
malig Archiefterrein in de Diamantbuurt. De nieuwe naam is al bedacht : Amstelvloer.

Voor een appel en een ei
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Bart in De Pijp
Horizontaal
   5.  vrouw met schort (3)
   7.  zeer lichamelijk? (10)
   8.  stomme maar wel lekkere vrouw (5)
   9.  voetbalclub met de vaart erin (7)
 10.  speels en vlot nummertje? (2,3,3)
 11.  die dichter kan zich te buiten gaan (4)
 12.  was bij de koningin? (12)
 14.  deze smaakmaker vraagt zo te horen 
  toestemming (5)
 15.  die tuin vormt een eenheid (4)
 16.  schuiftoon (2) 
 17.  gemaakt van brandstof?

Verticaal
   1.  kruier (12)
   2.  die ruwe lui krijgen ’n beurt (6)
   3.  die kist valt af (12)
   4.  spelaanwijzingen (5)
   6.  voorschrift uit de handleiding? (10)
 11. hét moment om anderen geld af te 
  troggelen (7)
 13.  kinderlijk goed (5)

Café Restaurant Gambrinus
Ferdinand Bolstraat

© 2012 Marijke van Mil, Mops en Aardvarken | Legpuzzel

Word lid!
Huurdersvereniging de Pijp spant 

zich al jarenlang in voor betaalbare 
huren en goede woonbescherming. 

Maak € 6,- of meer 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 
uitnodigingen. Donaties zijn welkom 

onder vermelding van ‘gift 2012’.

Huurdersvereniging de Pijp 
Wijkcentrum Ceintuur
Gerard Doustraat 133

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

anders antwoordapparaat)

✁

Colofon 
Redactie Minka Bos, Merith Lebbink, 
Peter Leemeijer, Gert Meijerink 
(coördinator), Peter Roeffen, Ton van der 
Tas, Tanja de Vette, Maarten Wesselink, 
Christine Westerveld, Aaltje Zonneveld. 
Bijdragen o.m. Guido Zijlstra, Alies 
Fernhout. Fotografie Maarten Wesselink, 
Christine Westerveld, e.a. Vormgeving 
Gert Meijerink. Legpuzzel 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 vrijdag 30 november naar
•	Redactie Pijpkrant, Wijkcentrum Ceintuur, 
 Gerard Doustraat 133, 1073 VT Amsterdam, o.v.v. 
 oplossing cryptogram oktober. 
•	pijpkrant@wijkcentrumceintuur.nl

Onder de goede inzendingen worden  
2 vrijkaartjes verloot voor Rialto.

Winnares cryptogram september: 
J. Ströp, Van Helt Stocadestraat.

Oplossing september Horizontaal: 
1.lijstverbinding 7.nor 8.rotstreken 10.van de 
wereld zijn 11.oh 14.partijleider 16.bloemetjesjurk 
17. Stemlokaal. Verticaal:1.linksvoor 2.serpent 
3.vertrekpremie 4.bijster 5.narwal 6.gintonic 
9.keuzemenu 12.rijstijl 13.bijster 15.Aken 16.bul

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.

7. x

x x x x x x

8. x 9.

x x x x x x

10. x 11.

x x x x x x x

12. 13.

x x x x x

14. x 15. x 16.

x x x x x x

17.

vervolg van pagina 1

ter werkelijk in staat is om op eigen benen 
te staan en straks niet dakloos is.

Subsidie
Het leek zo mooi, de deal die het Ostade-
theater zo’n zes jaar geleden sloot met 
de gemeente. De gemeente zou voor een 
nieuw gebouw zorgen, bekostigd uit de 
opbrengsten van de nieuwbouw op de 
oude locatie van het theater. Het plan is 
nog niet van de baan, maar zonder een 
stevige basisfinanciering wordt het wel 
erg moeilijk, om het programma-aanbod 
uit te breiden. Het theater zelf genereert 
25% van zijn inkomsten en wordt naast 
de huidige gemeentesubsidie financieel 
gesteund door het Fonds Podiumkunsten 
en het Amsterdams Fonds voor de Kunst. 
Onlangs besloot het Stadsdeel Zuid de 
subsidieaanvraag voor 2013-2016 niet te 

honoreren. Wel wil men het theater op de 
huidige locatie financieel nu nog overeind 
houden, in ieder geval tot medio 2015. Over 
de omvang en de vorm wordt momenteel 
nog overleg gevoerd tussen het stadsdeel 
en het Ostadetheater. Ook loopt er nog een 
subsidieaanvraag bij de gemeente Am-
sterdam. De gemeente wil vier buurtpodia 
subsidiëren en het Ostadetheater hoopt er 
één van te zijn. Het definitieve besluit hier-
over wordt binnenkort genomen, maar de 
Amsterdamse Kunstraad, die de gemeente 
hierin adviseert, heeft al wel een negatief 
advies afgegeven. 

Archiefterrein
Het voormalig Archiefterrein, waar het 
nieuwe Ostadetheater zou moeten komen, 
is nog altijd niet bouwrijp opgeleverd. Na-
dat het Gemeentearchief in 2007 van de 
Amsteldijk naar de Vijzelstraat verhuisde, 
is begonnen met de sloop van de omlig-

gende gebouwen. De werkzaamheden 
hebben lange tijd stilgelegen, doordat 
één van de partijen, bouwmaatschappij 
Fortress uit het project is gestapt en een 
nieuw bouwbedrijf het heeft overgeno-
men. Het enige gebouw dat al wel klaar 
is, is de IVKO-school, die begin vorig jaar in 
gebruik is genomen. Volgens de planning 
kunnen de bouwwerkzaamheden komend 
voorjaar hervat worden en wordt het nieu-
we theater in 2015 opgeleverd. Behalve een 
nieuw theater, zijn er in de plannen wo-
ningen, horeca en bedrijfjes opgenomen. 
In het monumentale gebouw waar het 
Gemeentearchief gehuisvest was komt een 
vijfsterrenhotel.

Toekomst
Binnenkort zullen er knopen doorgehakt 
moeten worden. Zal de gemeente alsnog 
met een subsidie over de brug komen? En 
zal het stadsdeel Zuid het Ostadetheater 

ook in de toekomst nog financieel blijven 
ondersteunen? Zodat het Ostadetheater 
in een nieuw onderkomen verder kan uit-
groeien tot bloeiend theater en cultureel 
hart van De Pijp? Zou het niet jammer zijn 
als dit inmiddels professioneel ingestelde en 
ambitieuze theater die kans niet krijgt? Of is 
het oude theater aan de Van Ostadestraat 
straks gesloopt en staat er elders in De Pijp 
een nieuw theater, dat niet kan brengen 
waar het voor gebouwd is? En het moet 
toch ook mogelijk zijn om met de bewo-
ners en gebruikers van het pand aan de Van 
Ostadestraat 233 te praten over een nieuwe 
invulling van hun plek? Want platgooien en 
nieuwe woningen bouwen bevordert niet 
echt de diversiteit in de buurt en bovendien 
vernietig je dan in één klap de bedrijfjes en 
werkplaatsen die hier al jarenlang tot ieders 
tevredenheid functioneren.

Ton van der Tas

Bewoners aan het Henrick de Keijserplein 
hebben zich met succes verzet tegen de 
vestiging van een scooterwinkel aan het 
plein, in de al ruim een jaar leegstaande 
‘kantoorruimte’ op de hoek van het plein, 
tegenover het buurthuis. De voorbereidin-
gen van de ondernemer in kwestie waren al 
in volle gang en met corporatie De Key was 
al een mondelinge overeenkomst gesloten, 
toen een bewoonster eerder dit jaar lucht 
kreeg van het initiatief. Zij informeerde an-
dere bewoners, die ook niet bepaald geluk-
kig waren met het voornemen.

Gevreesd werd voor geluids- en stank-
overlast (reparaties, proefritten) op en rond 
het plein; een met scooters en brommers 
volgeplaatst trottoir, wat de doorgang kan 
bemoeilijken maar ook ontsierend is. Ver-

der wordt het plein overdag vooral bevolkt 
door spelende jeugd, al dan niet afkomstig 
van omliggende scholen, en dat zou de 
verkeersveiligheid niet ten goede komen 
(kleine kinderen die oversteken tussen de 
rondrijdende scooters en brommers). 

In samenwerking met bewonerscom-
missie HdK, onder leiding van André Bosse, 
werd een actie op touw gezet en onderte-
kenden de verontruste bewoners een pe-
titie tegen de komst van de onderneming. 
Enige frustratie was er onder de bewoners 
ook omdat De Key hen niet in een eerder 
stadium had betrokken en geïnformeerd 
over de voorgenomen vestiging. 

Contacten tussen de bewonerscommis-
sie en de zogeheten gebiedsbeheerder van 
De Key verliepen moeizaam en men kreeg 

de indruk aan het lijntje te worden gehou-
den. Vragen werden naar de mening van de 
bewoners niet concreet beantwoord. Toch 
besloot de woonstichting onlangs af te zien 
van de plannen, onder druk van de bewo-
ners, maar ook van de intussen betrokken 
welzijnsorganisatie Combiwel en een an-
dere bewonerscommissie in de buurt.

De bewoners zijn tevreden met het be-
haalde resultaat, waarmee voor hen blijkt 
dat zij een duidelijke stem hebben. Jammer 
vinden ze het wel dat de contacten met De 
Key zo stroef verliepen. De bewonerscom-
missies willen in nader overleg met de cor-
poratie en betrokkenen, om een situatie als 
deze in de toekomst te voorkomen.

Peter Leemeijer

Scooterwinkel H. de Keijserplein van de baan

Zoals ieder jaar verkoopt het Groen Ge-
maal in de herfst Ekobollen van de Hoeve 
Vertrouwen uit Wieringerwerf. Gifvrij 
geteeld en gevarieerd in aanbod. Kijk op 
het weblog van het Groen Gemaal voor 
de openingstijden en het assortiment: 
Sarphatipark.wordpress.com of bel naar 
het Groen Gemaal : 6641350 

Foto: Maarten Wesselink

Gemaal heeft weer Ekobollen
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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).

All-in huren

Ze snapte er niets van, de huurster die 
enige tijd geleden het spreekuur be-
zocht. Ieder jaar kregen haar vrienden 
een afrekening van het energiever-
bruik en sommigen kregen zelfs een 
aanzienlijk bedrag terug omdat zij 
gedurende het jaar te hoge voorschot-
ten hadden betaald. De huurster kreeg 
nooit iets terug, terwijl ze in totaal 
€ 1.250,00 per maand voor de huur en 
het energieverbruik aan haar verhuur-
der betaalde. Reden waarom ze de 
verhuurder om opheldering vroeg.

“U krijgt niets terug omdat u een 
all-in huur betaalt. Er vinden dan geen 
verrekeningen plaats,” antwoordde de 
verhuurder. “Kijkt u maar in het huur-
contract”. Inderdaad, het huurcontract 
gaf aan dat partijen een ‘all-in’ huur 
waren overeengekomen. In het bedrag 
van € 1.500,00 was een niet gespecifi-
ceerde vergoeding begrepen voor het 
energieverbruik en voor het gebruik 
van meubilering. Omdat de kale huur-
prijs en de afzonderlijke bedragen voor 
energie en meubilering niet bekend 
waren, kon ook geen verrekening 
plaatsvinden van de werkelijke kosten 
van de energie. 

Zogenaamde ‘all-in huren’, waarbij de 
huurder één totaalbedrag betaalt voor 
de huur en bijkomende leveringen en 
diensten, zijn niet toegestaan. De huur-
der weet dan niet wat de kale huurprijs 
is en daardoor is het onmogelijk om te 
controleren of de huur wel redelijk is. 
De all-in huur kan immers niet worden 
vergeleken met de maximaal toege-
stane huurprijs volgens het puntenstel-
sel, want dat stelsel gaat uit van de kale 
huurprijs en houdt geen rekening met 
andere leveringen en diensten (zoals 
energieverbruik en meubilering).

Als de huurder een all-in huur betaalt 
en daarmee naar de huurcommis-
sie stapt, zal de huurcommissie de 
verhuurder een sanctie opleggen. De 
huurprijs van de woonruimte wordt 
dan niet vastgesteld op de maximaal 
toegestane huur volgens het punten-
systeem, maar op slechts 55% daarvan. 
Vervolgens stelt de huurcommissie 
het voorschotbedrag voor bijkomende 
leveringen en diensten vast op 25% 
van de huur.

De huurster besloot haar contract 
aan de huurcommissie voor te leggen 
en kreeg enkele maanden later een 
uitspraak. De maximaal toegestane 
huurprijs van de woonruimte bedroeg 
850 euro, maar omdat er sprake was 
van een all-in huur, stelde de huurcom-
missie de huurprijs vast op € 467,50 en 
het voorschotbedrag voor energiever-
bruik en meubilering op € 116,88.

De huurprijs ging dus drastisch omlaag 
en de huurster heeft nu ook een uit-
splitsing van de huur. Zij weet nu wat 
de kale huurprijs van de woonruimte 
is en welk voorschotbedrag zij betaalt 
voor de bijkomende zaken. Als dat 
voorschotbedrag overigens niet hoog 
genoeg is om de werkelijke kosten te 
dekken, dan kan de verhuurder een 
afrekening sturen. De verhuurder zal 
dat voortaan wel doen en met nieuwe 
huurders vast geen all-in huren meer 
overeenkomen. Een all-in contract 
lijkt misschien praktisch, maar kan de 
verhuurder veel geld gaan kosten! 

Guido Zijlstra

Bezoek één van de spreekuren van het 
Wijksteunpunt Wonen:  iedere woens-
dagochtend van 09.00 tot 12.00 uur en 

donderdagavond van 19.30 tot 21.00 uur,  
Gerard Doustraat 133.

Op het spreekuur…

Bewoners van De Pijp en het Museum 
Kwartier zijn een actie gestart tegen aan-
leg van een parkeergarage onder de Boe-
renwetering. Stadsdeel Zuid is van plan in 
december een investeringsbesluit te ne-
men. ‘Minimaal 40 miljoen in het water in 
tijden van bezuiniging’ is het belangrijkste 
bezwaar. StopPlanZuid roept alle bewo-
ners van Zuid op een petitie te tekenen en 
het Stadsdeel te verzoeken af te zien van 
deze geldverslindende investering.

Met 100.000 euro per plek wordt het 
een van de allerduurste garages in Ne-
derland. De vraag is of het wel nodig is. 
Het autogebruik binnen de Ring A10 is 
tussen 1990 en 2008 bijna gehalveerd en 
het gebruik van de fiets is met ruim 50% 
gestegen. En het beleid van de Gemeente 
is toch om met goedkope P+R aan de A10 
het gebruik van fiets en OV te stimuleren? 
En de Noord/Zuidlijn wordt toch niet voor 
niets aangelegd? Straks ben je binnen 10 
minuten van de Zuid-As in De Pijp of het 
Museumplein.

StopPlanZuid stelt ook vast dat met 
zo’n giga-investering veel meer aan de 

parkeerproblemen gedaan kan worden, 
omdat bestaande garages in De Pijp en het 
Museum Kwartier nog lang niet optimaal 
benut worden. Ook aan de Zuid-As kan 
met een veel lagere investering veel meer 
resultaat geboekt worden.

In de eerste plannen voor de garage 
onder de Boerenwetering zouden er in de 
directe omgeving 200 parkeerplaatsen 
verdwijnen en zo zou er worden bijgedra-

gen aan een verbetering van de openbare 
ruimte. Die garantie geeft het Stadsdeel 
nu niet meer: deze extra parkeerplek-
ken moeten een vermeend tekort van 
1.000 plekken in heel Zuid gaan oplossen. 
Bewoners vrezen dat deze extra garage 
extra verkeer gaat aantrekken, met als 
gevolg nog vollere straten.

Herbert Koobs

Garage Boerenwetering.
40 miljoen het water in.

StopPlanZuid: 
Geen parkeergarage onder de Boerenwetering

Na een slepende rechtszaak in hoger beroep 
heeft Debby Daems van snackbar Mash aan 
het Gerard Douplein de handdoek in de ring 
gegooid. “Ik kan niet meer”, aldus Daems. 
Onlangs haalde ze de snackbar leeg om deze 
op te leveren. Ze onthoudt zich van verder 
commentaar, maar wil wel kwijt dat ze de 
buurt enorm dankbaar is voor alle steun 
die ze de afgelopen jaren heeft gekregen. 
Rechts: Verhuizing is in volle gang. Foto’s: 
Maarten Wesselink en Christine Westerveld

Debby stopt ermee

Houd geveltuinen 
binnen de perken 
De Pijp telt ruim 1700 geveltuinen. Zij 
dragen bij aan het groene imago van de 
buurt. Bewoners die graag een gevel-
tuin willen, kunnen dit kenbaar maken 
aan het Natuur- en Milieuteam De Pijp 

in het Wijkcentrum Ceintuur. Het stads-
deel zorgt voor de aanleg (verwijderen 
van stoeptegels en aanbrengen rand), 
de bewoners voor de beplanting. Voor-
waarde is dat de beplanting geen overlast 
bezorgd aan voetgangers op het trottoir. 
Ook mogen er geen bomen in geveltuinen 
geplant worden. Op dit moment zorgt zo’n 
tien procent van de geveltuinen wel voor 
hinder. Vooral door overhangende takken 
en te grote struiken. De redenen dat deze 
geveltuinen dus onvoldoende onderhou-
den worden zijn divers. Soms komen er 
nieuwe bewoners, die niet dezelfde in-
teresse hebben als de vorige bewoners. 
Soms zijn bewoners door ziekte niet meer 
in staat het nodige werk aan de geveltuin 
te verrichten. Er kunnen allerlei redenen 

zijn. Hoe dan ook, het is tijd voor actie. In 
de maanden oktober en november kun-
nen eigenaren van geveltuinen die de 
perken te buiten gaan, een brief verwach-
ten met het verzoek iets aan de overlast 
te doen. In de brief wordt ook gewezen 
op de mogelijkheid om advies te krijgen 
en zo nodig  hulp van vrijwilligers van 
het Groen Gemaal in het Sarphatipark. Zo 
kan er bijvoorbeeld gereedschap geleend 
worden. Het Natuur- en Milieuteam hoopt 
dat er gebruik zal worden gemaakt van 
dit aanbod, zodat deze mini stukjes groen 
behouden zullen blijven voor de buurt.  
Want als de overlast niet wordt ingeperkt 
zal het stadsdeel overgaan tot het ophef-
fen van de betreffende geveltuinen. 

Foto: Christine Westerveld
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Tweede van der Helststraat

Op deze ansichtkaart uit 1926 zien we 
goed de grens tussen de ‘Oude Pijp’ en de 
‘Nieuwe Pijp’. Hier, in de Tweede van der 
Helststraat, tussen de Van Ostadestraat en 
de Rustenburgerstraat, staan huizen die 
rond het jaar 1900 zijn gebouwd. De gevels 
zijn steeds anders. Sommige woningen 
hebben aan de straatkant een balkonnetje, 
anderen hebben een open portiek met trap 
of een voordeur op de begane grond. Ook 
de hoogte verschilt. Deze verscheidenheid 
is kenmerkend voor de kleinschalige (par-
ticuliere) bouwprojecten in De Pijp uit die 
tijd. Hoe anders is het iets verderop aan 
het Van der Helstplein en in de Karel du 
Jardinstraat (achter de bomen). Bij deze 
woningen van rond het jaar 1920 werden 
hele gevelwanden vaak ontworpen door 
vooraanstaande architecten, zoals Piet Kra-

mer. Een prachtig voorbeeld van zijn hand 
is te zien aan de oostzijde van het Van der 
Helstplein. Al in 1916 ontwierp hij de ge-
velwand. Achter het zonnescherm zien we 
een hoek hiervan. Het fortachtige karakter, 
de horizontale lijnen en enkele bijzondere 
welvingen maken dit ontwerp dan ook tot 
een voorloper van de Amsterdamse School 
architectuur. Enkele jaren later zou Piet 
Kramer samen met collega Michel de Klerk 
furore maken met het Dageraadcomplex in 
de Tellegenbuurt.

De Tweede van der Helststraat zat in die 
tijd vol met mooie winkels. Zo zien we links 
de boekhandel van mejuffrouw Appel. Het 
zou best kunnen dat zij het zelf is die daar 
voor de deur staat. Tegenwoordig zit hier 
traiteur Foodies. Daarnaast op de winkel-

ruit staat ‘sigaren’, maar volgens het adres-
senboek uit die tijd had kleermaker Bakker 
hier zijn nering. Die elegante mijnheer daar 
op de stoep voor nummer 19 is misschien 
wel de kleermaker. Nu is dit een woonhuis. 
Op de hoek bij het zonnescherm, waar nu al 
jarenlang cafetaria Valentino zit, was een 
drogist.

In de loop der jaren hebben steeds meer 
winkeliers in de Tweede van der Helststraat 
hun deuren moeten sluiten. Tegenwoordig 
is het aantal winkels op één hand te tellen.

De weg liep destijds rondom het Van der 
Helstplein voor de huizen langs. De pla-
tanen zijn inmiddels reusachtige bomen 
geworden en geven het plein zijn karakte-
ristieke sfeer.

Ton van der Tas

Prenten van weleer

Zondag 30 september organiseerde 
bewonerscommissie De Dageraad een 
gezellig samenzijn voor de bewoners 
van het gelijknamige complex. Die 
middag was het Paviljoen in de bin-
nentuin geopend. 

Bezoekers konden onder het genot van een 
kopje koffie, thee of frisdrank en een hapje, 
nader met elkaar kennismaken. Voor de al-
coholliefhebbers was er een wijnproeverij 
en voor de kleintjes het nodige speelgoed, 
al waren er die middag vooral volwasse-
nen. Er was een expositie van kunst en Ton 
Heijdra verzorgde een paar rondleidingen.

‘Takkewijven’
Locatietheater  In Your Dreams trad enkele 

keren op met Takkewijven, een buren-
drama…… De voorstelling speelde zich 
af in de tuinen van enkele bewoonsters. 
Drie actrices en twee figurantes (moeder 
en dochter) speelden vrouwen tijdens 
de crisis van de jaren ’30 en acteerden er 
lustig op los over lief, leed en de strijd om 
te overleven. Een bewoonster deed een 
fraaie edelfiguratie (met tekst) als vooral 
intensief ramenlappende bovenbuur-
vrouw. 

Deze bewoonster is commissielid van 
bc De Dageraad, Dilene van Campen. Op 
de vraag of de organisatie de bijeenkomst 
geslaagd vond en tevreden was over de 
belangstelling, geeft ze graag antwoord: 
‘’Wat ons betreft was het met een op-
komst van ruim 100 bewoners een groot 

succes. Van deze mensen kregen we ook 
zeer enthousiaste reacties en ook leuke 
en interessante suggesties voor volgende 
activiteiten.’’

Inloop koffieochtend ouderen
‘’Op 23 november is er een inloop-koffie-
ochtend voor de oudere bewoners, in be-
zoekerscentrum De Dageraad’’, vervolgt 
Van Campen. ‘’We willen graag in 

gesprek komen met deze specifieke 
groep bewoners en inventariseren wat wij 
voor hen kunnen betekenen. En heeft u 
nog historisch fotomateriaal van het com-
plex neem dat dan graag mee. Vanaf 10.00 
bent u van harte welkom’’, besluit zij de 
uitnodiging.

Nieuwsbrief  
Een ding is duidelijk: Bewonerscommissie 
De Dageraad is erg actief in het behartigen 
van de bewonersbelangen. Zo is er een 
buurtsamenwerking opgezet tussen poli-
tie, het Berlage Lyceum, het Stadsdeel en 
het Bezoekerscentrum. Verder verschijnt 
er met regel maat een nieuwsbrief. Meer 
info: bcdedageraad@gmail.com.

Peter Leemeijer

Youssef en Nadeem lopen een krantenwijk. Op straat troffen ze een winkelwagentje 
aan. Toen ze het terug wilden brengen bleek de supermarkt aan het Cornelis Troostplein 
– wegens werkzaamheden – gesloten. Toen kwamen ze op idee om het wagentje te 
gebruiken op hun ronde. Nadeem (in het wagentje) vouwt de kranten en stopt ze in de 
brievenbus. Youssef duwt de kar. Als hun taak erop zit, parkeren ze het winkelwagentje 
bij de nooduitgang van de grootgrutter, in de Karel du Jardinstraat. De foto is gemaakt 
op het Van der Helstplein op 16 oktober. Foto: Christine Westerveld

Spullen naast de container? Ik dacht het wel!!! Foto: Christine Westerveld

Feestelijke middag bewoners Dageraadcomplex

Nieuwbouw werkschuur Groen Gemaal
Half oktober is begonnen met de volgende fase van de vernieuwing van het Groen 
Gemaal in het Sarphatipark. Na de renovatie van het Gemaal zelf is nu de werkschuur en 
de werf aan de beurt. De oude werkschuur is inmiddels gesloopt. Voordat er een nieuwe 
schuur geplaatst zal worden, wordt eerst het afwateringssysteem verbeterd. En de werf 
zal geheel opnieuw worden betegeld.  Daarnaast zijn er voorbereidingswerkzaamheden 
voor de aanleg van een openbaar toilet, dat volgens planning in december geplaatst zal 
worden. Het Groen Gemaal heeft als gevolg hiervan in oktober en november aangepaste 
openingstijden. Alleen op dinsdag kan men terecht, in deze tijd van het jaar vooral voor 
het kopen van gifvrij geteelde Ekobollen, afkomstig van de Hoeve Vertrouwen uit Wie-
ringerwerf. Kijk voor het assortiment en voor actuele informatie over het Groen Gemaal 
op sarphatipark.wordpress.com. Foto: Christine Westerveld
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H et Nazomerfestival deed dit jaar 
zijn naam eer aan. Na de verre-
gende versie van vorig jaar, was 

het dit keer feest op een zonovergoten Al-
bert Cuyp. Met een brunch, muziek, zang, 
dans, discussie, verhalenvertellers, kunst, 
informatiestands en een apart kinderpro-
gramma was er voor elk wat wils. Het fes-
tival werd financieel ondersteund door het 
stadsdeel Zuid, het Oranjefonds en door 
ondernemers uit de buurt. Maar de prakti-
sche realisatie ervan zou niet mogelijk zijn 
zonder de inzet van de vele vrijwilligers, 
die de handen uit de mouwen steken om 

dit festival tot een succes te maken.
Toch is het voorlopig misschien wel het 
laatste Nazomerfestival geweest. De sub-
sidie van het stadsdeel Zuid komt name-
lijk uit het potje welzijnswerk. En met de 
recente herdefiniëring door het stadsdeel 
van het begrip welzijn, zou het Nazomer-
festival daar niet meer onder vallen. De 
doelstelling van het Vernieuwde Welzijn 
is allereerst gericht op het voorkomen van 
vereenzaming van bewoners. 

Voor het wijkcentrum is het Nazomerfes-
tival de kroon op het werk. Het hele jaar 

door leiden we mensen naar dit festival 
toe: Het moment waarop bewoners van 
De Pijp, jong en oud, rijk en arm, onderne-
mers, kunstenaars, muzikanten, wie dan 
ook, elkaar ontmoeten. Er worden nieuwe 
contacten gelegd, er ontstaan nieuwe 
initiatieven en dwarsverbanden. Met het 
Nazomerfestival laten we zien wat onze 
buurt in huis heeft en wordt de sociale 
cohesie versterkt. Hiermee valt het mis-
schien niet strikt onder het Vernieuwd 
Welzijn, maar het is toch zeker wel een 
speerpunt van de Wet Maatschappe-
lijk Ondersteuning.Het Nazomerfestival 

brengt De Pijp op een positieve manier 
naar buiten en laat zien hoe divers en 
veelkleurig en ondernemend de buurt is. 
Het is eigenlijk een grote promotie van de 
buurt en alles wat zij te bieden heeft. Met 
minimale financiële middelen en maxi-
male inzet van vrijwilligers. Zou het niet 
jammer zijn als dit ophield te bestaan? 
Hopelijk komt het stadsdeel ook tot die 
conclusie en zal ze in komende jaren toch 
over de brug komen met een financiële 
bijdrage, uit welk potje dan ook.

Alies Fernhout

Donateurs, subsidiegevers 
en sponsors van het 

Nazomerfestival De Pijp 

BEDANKT!
Donateurs:

Projectenbureau 
Noord Zuidlijn

Heineken Experience
Tjing Toko | Sonny Falafel
L'Ozio | Bert Dierenwinkel
Volendammer Vishandel

Pahop Thai | Café Toko
Plantenmarkt Albert Cuyp

Garage de Sperwer
Albert Cuyp Bikes

Eddy's Bar | Slagerij Noz
Fairliving | Kaassie Kaassie

Via Reggio | mArt Radio
Abal Wereldwinkel

Saul B. Groen Muziekwinkel

Subsidiegevers:
Oranjefonds | AFK

Leefbaarheidsbudget

Sponsors:
DMO Stadspas | CC Café

Simon Meijssen Bakkerij
Kinderfeestwinkel

Taart van m’n Tante
Albert Heijn

LIDL | KHP

In de Apollo- en Prinses Irenebuurt is sinds 
2009 Stadsdorp Zuid actief. Een intitiatief 
van oudere bewoners in de buurt, in de 
vorm van een coöperatieve vereniging. Het 
uitgangspunt is om zo lang mogelijk thuis 
te kunnen blijven wonen. Door de krachten 
te bundelen willen de leden zoveel moge-
lijk hun zaken zelf regelen en organiseren. 
En zo min mogelijk afhankelijk zijn van bu-
reaucratische organisaties. Naarmate meer 
bewoners lid worden van de coöperatie is 
er meer mogelijk. Denk daarbij aan vaste 
contacten met zelfgekozen dienstverleners 

of klusjesmannen. Of aan een contract met 
een vast iemand voor thuiszorg, zodat er 
niet steeds iemand anders over de vloer 
komt. Er wordt gestreefd naar zo veel mo-
gelijk persoonlijke zorg op maat. Tegen zo 
laag mogelijke kosten. Ook voor vervoer, 
hulp bij het boodschappen doen, de hond 
uitlaten, hulp bij administratie of uitleg van 
elektronische apparaten kan men aanklop-
pen bij Stadsdorp. En er worden sociale ac-
tiviteiten georganiseerd, bijvoorbeeld thee- 
en kaartmiddagen. De naam zegt het al: 
Modern nabuurschap, een bepaalde mate 

van dorpsleven realiseren, in de grote stad. 
Wijkcentrum Ceintuur wil graag peilen 

of er in De Pijp ook belangstelling is om een 
dergelijke coöperatie te starten. Woensdag 
21 november is er daarom een informatie-
bijeenkomst voor iedereen die geïnteres-
seerd is. De oprichters van Stadsdorp Zuid 
zullen aanwezig zijn en uitleg geven over 
hun werkwijze. De bijeenkomst vindt plaats 
in het gebouwtje van buurtvereniging Hen-
rick de Keijser, Henrick de Keijserplein 
45, van 16.00 tot 18.00 uur.

www.stadsdorpzuid.nl 

Alies Fernhout

Sinds kort is computercursus Dubbelklik 
weer van start gegaan en de interesse is 
overweldigend. Met wachtlijsten tot 2013 
kunnen de vrijwilligers die de cursisten 
begeleiden, de vraag niet aan. Gelukkig 
komt er hulp vanuit een andere hoek. 
Zorginstelling Amsta start in haar verzor-
gingshuizen ook weer met computerles-
sen, onder de naam Samen Online. Waar 
Dubbelklik buurtbewoners stimuleert om 
elkaar wegwijs te maken op de computer, 
streeft Amsta behalve computerlessen 
nog een tweede doel na: Verschillende 
generaties met elkaar in contact bren-
gen. 

Samen Online is een initiatief van zor-
ginstelling Amsta, het Regionaal Oplei-

dings Centrum Amsterdam (ROCvA) en 
vrijwilligersorganisatie Gilde Amsterdam. 
De lessen worden gegeven door leerlin-
gen van het ROC. Het doel is tweeledig. 
Enerzijds leren ouderen omgaan met de 
computer. Er gaat hierdoor niet alleen 
een wereld aan mogelijkheden voor hen 
open, het internet kan ook een rol spelen 
bij het verminderen van gevoelens van 
eenzaamheid. Daarnaast maken jonge-
ren kennis met de belevingswereld van 
ouderen, waar zij op hun beurt weer van 
kunnen leren.

Vijfentwintig  ROC-leerlingen werken 
mee aan het project. Zij worden op hun 
beurt ook weer begeleid door een vrijwil-
liger. In groepjes van vier leerlingen wordt 
les gegeven aan maximaal acht ouderen.  

De begeleiders van de ROC-leerlingen 
springen zo nodig bij tijdens de lessen, 
zij begeleiden de studenten en evalueren 
met hen de lessen. 

Samen Online start 20 november. Iedere 
dinsdag en donderdag wordt er les ge-
geven van 13.00 uur tot 15.00 uur. De 
cursus is bestemd voor buurtbewoners 
vanaf 55 jaar.

Er wordt les gegeven op meerdere lo-
katies van Amsta: verzorgingshuis Amsta 
aan de Amsteldijk, Sarphatihuis (Planta-
gebuurt), Flesseman (Nieuwmarkt) en 
Nellestein (Zuid-Oost). Aanmelden via 
c.vanhoorn@amsta.nl of 020 4486970.

Dubbelklik is al begonnen, maar in ja-
nuari start een nieuwe ronde. Op woens-

dag (voor beginners) en vrijdag (vervolg-
cursus) van 9.45 uur tot 11.45 uur. De cursus 
is bestemd voor bewoners van De Pijp en 
de Rivierenbuurt, ongeacht hun leeftijd. 
De lessen worden gegeven in het Huis 
van de Wijk De Pijp in de Tweede Van der 
Helststraat 66. Belangstellenden kunnen 
zich aanmelden via dubbelklik@wijkcen-
trumceintuur.nl of 020-6764800.

Vrijwilligers gezocht
Zowel Samen Online als Dubbelklik zijn 
nog op zoek naar vrijwilligers.

Samen Online zoekt vrijwilligers die op 
dinsdag- en/of donderdagmiddag de ROC-
leerlingen willen begeleiden en hen willen 
helpen de lessen vorm te geven. Daarvoor 
kunt u contact opnemen met Christine van 

Hoorn, c.vanhoorn@amsta.nl 
Dubbelklik streeft naar voldoende vrij-

willige begeleiders om nog een derde 
groep te kunnen starten op de donder-
dagochtend. U hoeft geen computernerd 
te zijn, een gedegen basiskennis van de 
computer volstaat. U moet het vooral leuk 
vinden om anderen op weg te helpen in de 
digitale wereld. Interesse? Mail dan naar 
dubbelklik@wijkcentrumceintuur.nl

In de toekomst hopen beide intiatieven 
meer samen te gaan werken.

Samen Online wordt mede mogelijk ge-
maakt door een bijdrage van Stichting Doen 

en het Skan Fonds.

Alies Fernhout

Breed Buurt Beraad
Met het Breed Buurt Beraad willen bewoners en ondernemers - ook buiten 

de partijpolitiek - medezeggenschap houden over wat er in de buurt gebeurt. 
Op een vorige bijeenkomst, in het voorjaar, zijn er verschillende werkgroepen 
gevormd, om plannen te maken en te realiseren. Op korte en langere termijn. 
Maandag 19 november is er weer een bijeenkomst, om de stand van zaken op 

dit moment te bespreken. Ook zal er gediscussieerd worden over een toekomst 
zonder stadsdelen. Zullen bewoners dan nog wat in te brengen hebben?

Iedereen die op wat voor manier dan ook bij De Pijp betrokken is, 
is van harte uitgenodigd om mee te denken en te praten. 
Het Breed Buurt Beraad wordt afgesloten met een borrel. 

Breed Buurt Beraad, Wijkcentrum Ceintuur, Gerard Doustraat 133.  
Maandag 19 november 20.00 uur.

Vrijwilligers van het Nazomerfestival De Pijp: BEDANKT 

Karen | Celia | Quiny 
Justes | Ayse | Sandra 

Hatice | Martin | Jeffrey 
Sonja | Femke | Wil 
Françoise | Claartje 

Inge | Li Akhed | Niesje 
Herbert | Suzanne
Karlijn | Ina | Ans

Youssef en vrienden
Saffae | Sander | Susan 

Tjalda | Karelien | Yvonne 
Adrie | Marjo 

Ook voor de vrijwilligers die 
hier niet zijn afgebeeld geldt:

oNTzETTEND 
BEDANKT!

Dubbelklik en Samen Online: Laagdrempelige computercursussen voor iedereen 

Stadsdorp Zuid: Eigen initiatief senioren
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Housing Agency 
 

Voor onze internationale clientèle zijn wij altijd op zoek naar 
gemeubileerde / gestoffeerde appartementen  

en huizen in Amsterdam, Amstelveen e.o. 
Neem contact op voor een vrijblijvende afspraak: 

 
Amsterdamseweg 181 - Amstelveen 

Tel: 020 4417775 
www.amstelhousing.nl 
info@amstelhousing.nl 

 
 
�
�
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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!

« J’ignore ce que je ne sais pas ! » 

Parijs te ver weg en toch Frans spreken?

Bel 020 679 5290
of kijk op www.defranseles.nl

Ervaren docent geeft privé- en groepsles
bij u in de buurt. Interesse?

Advocatenkantoor 
Veenhoven

Klein kantoor, lage kosten

Mr Veenhoven (68) is een rustige, 
zeer ervaren advocaat. 

Algemene praktijk met accent op 

echtscheiding, ontslag en 
uitkeringszaken.

Eerste gesprek gratis. 

Bel voor een afspraak: 020 644 99 40.
Rooseveltlaan 3, Amsterdam. 
www.advocaatveenhoven.nl

Verlichting van pijn 
Ontspanning 

Aandacht 
Rust 

www.vrijbewegend.nl 
debbie@vrijbewegend.nl  

 Workshops  

020 4711783 / 06 21878223  

Debbie Evers 

 Lichaamsgerichte therapie 

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

Leer zingen met hart, ziel en verstand
Zangles – Workshops - Cursussen

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

Barbara Wessel
vocal coach

✱ arbeidsrecht en ontslagrecht
✱ contracten en alg. voorwaarden
✱ huurrecht en appartementsrecht
✱ aansprakelijkheidsrecht/schade
✱ incassoproceduresmr. Miki Krau
Advocaat 020  472 13 32  •  06  14 69 10 82

Advocatuur
Burgemeester Stramanweg 63
1191 CX Ouderkerk a/d Amstel 
www.mikipedia-advocatuur.nl
info@mikipedia-advocatuur.nl

mr. Miki Krau
Advocaat 020  472 13 32  •  06  14 69 10 82

Advocatuur
Burgemeester Stramanweg 63
1191 CX Ouderkerk a/d Amstel 
www.mikipedia-advocatuur.nl
info@mikipedia-advocatuur.nl

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

Amstel Property Agency

Gevraagd voor verhuur aan expats
Gemeubileerde / gestoffeerde

huizen en appartementen

Joop Geesinkweg 901-999
1096 AZ Amsterdam

Tel: 020 5616311
E-Mail: info@amstel-property.com

Website: www.amstel-property.com

Gezocht: Gezonde slanke mannen leeftijd 30-75 jaar

OF: Mannen met diabetes type 2 (suikerziekte), leeftijd 30-75 jaar, 
overgewicht, geen insuline of glimepiride

Voor wetenschappelijk onderzoek naar suikerziekte: Het onderzoek duurt zes dagen. U krijgt
thuis gedurende twee dagen drie drinkmaaltijden per dag. U wordt de laatste dag 24 uur
opgenomen op de onderzoeksafdeling. Er wordt bloed en wat vetweefsel afgenomen. U ontvangt
een vergoeding. 
Interesse? Neem contact op met D.J. Stenvers, arts-onderzoeker, kamer F5-165, afdeling
endocrinologie, AMC, postbus 22660, 1100 DD, Amsterdam. tel 020-566 7672 (evt voicemail) 
Email: d.j.stenvers@amc.uva.nl

STICHTING STEUNFONDS
BUURT- EN JONGERENWERK AMSTERDAM

- fonds voor sociale initiatieven -

Ons steunfonds ondersteunt kleinschalige en groot-
schalige projecten in Amsterdam.
Wij verwachten dat deze projecten een buurt 
leefbaarder maken en dat zij contacten tussen 
buurtbewoners (individuen, bedrijven, organisaties) 
tot stand brengen en verstevigen. Uw project is een 
enthousiasmerend en vrolijk voorbeeld voor anderen.

Wie een inspirerend idee heeft, maar te weinig geld 
om te starten, kijkt voor informatie en mogelijk-
heden op onze website of neemt contact met ons 
op. De kleinschalige projecten hoeven niet aan alle 
voorwaarden en criteria te voldoen. De aanvrager of 
het project moet wel rechtspersoonlijkheid bezitten.

www.steunfondsamsterdam.nl 
e-mail: info@steunfondsamsterdam.nl
Stichting Steunfonds BJA, 
p/a Orionstraat 205 1622 BR Hoorn

INKOOP-GOUD-AMSTERDAM
Spiegelgracht 12 AMSTERDAM

        Tel. 020- 422 1015
Dinsdag t/m vrijdag 10.00-17.00 uur

Zaterdag 11.00 – 17.00 uur
www.inkoop-goud-amsterdam.nl

“EEN GOUDEERLIJKE ZAAK”

G I L D E  A M S T E R D A M  D O E T  M E E R  M E T  K E N N I S  E N  E R V A R I N G

 
 

‘ik wil graag nog  
beter leren lezen,
word jij mijn  
leesbegeleider?’
meld je als vrijwilliger  
bij gilde amsterdam.

 GILDE AMSTERDAM DOET MEER MET KENNIS EN ERVARING

bel 020 6254450 voor een afspraak.

gildeamsterdam.nl

100 jaar 
Buurtvereniging 
Henrick de Keijser
Buurtvereniging Henrick de Keijser bestaat op  
13 november 2012: 100 jaar Henrick de Keijserplein 45 
Tel. 06-272 83924. Contributie 18 euro per jaar per gezin.

Iedere maandag: 
Rots & water Groep 3 & 4 15:30-16:30 €2
(Model)bootjesclub junioren 19:00-20:30 €1,5
(Model)bootjesclub senioren 20.30-22.00 €2
Iedere dinsdag:
Kung Fu 8 t/m 15 jr 19:00-20:00 €1,75
Kung Fu v.a. 16 jr 20:00-21:00 €1,75
Mahjong/club senioren 20:00-22:00 €2
donderdag:
Zwemles De Mirandabad 
v.a. 5 jr 18:00-19:00 inl.: 06-272 83 924
Iedere vrijdag: 
Stijldansen kinderen (brons) 18:30-19:15 €3
Stijldansen kinderen (zilver) 19:15-20:00 €3 
Stijldansen Selectie €3
Stijldansen volw. (brons) 21:00-22:00 €3
Stijldansen volw. (zilver/goud) 22:00-? €3 
Iedere 1e woensdag van de maand: 
knutselclub €0,50 

Voor onderzoek naar het effect van overgewicht op 
hart- en vaatziekten is de afdeling vasculaire 
geneeskunde van het VUmc op zoek naar:

Lengte Gewicht

1,60 m >77 kg

1,65 m >82 kg

1,70 m >87 kg

1,75 m >92 kg

1,80 m >97 kg

1,85 m >103 kg

1,90 m >108 kg

Contactpersoon:

drs. R. Meijer, onderzoeksarts 
 r.meijer@vumc.nl
020-4440543 (Spreekt u bij geen gehoor 
a.u.b. het antwoordapparaat in)
Onderzoeksleider: prof. dr. Y.M. Smulders, 
internist

VUmc zoekt deelneemsters voor 
wetenschappelijk onderzoek

Gezonde deelneemsters 
van 18 tot 55 jaar 
met overgewicht 

(zie tabel)

Voor deelname ontvangt u een financiële 
beloning en reiskostenvergoeding

Al voor 30 euro 
in de Pijp Krant! Ook 
contactadvertenties

mail q.voorn@wijkcentrumceintuur.nl
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H e i l z a a m   O n t s p a n n e n d   Ve r r i j k e n d

Reiki is een zachte Japanse methode voor
ontspanning, het verminderen van stress en
bevorderen van genezing.

Bij slapeloosheid, verliesverwerking, depressie, 
revalidatie en rondom kinderwens en zwangerschap.

020 6860910  •  info@atlasreiki.nl  •  www.atlasreiki.nl

Cursussen voor ouders van 
kinderen 0-12 jaar
Cursus Positief Opvoeden
Start wo 31 okt: 19.15 -21.45 uur in Bockesprong,  
Theophile de Bockstraat 100e; (5 bijeenkomsten, 3 
telefonische sessies en 1 slotbijeenkomst)

Peuter in zicht
start 7 -14-21-28 november van 19.15 - 21.30 uur:  
Theophile de Bockstraat 100e 

Gezond opgroeien 
in OKC Henrick de Keyserstraat 14
Ouders 4-12: infobijeenkomst 30 oktober, cursus op 
dinsdagochtend: cursus op 6-13-20-27 november en 4-11 
en evt. meer bijeenkomsten.
Ouders met kinderen 1-4 jaar: woensdagochtend 31 
oktober; 14 november, 28 november en 12 december.

Inschrijving  oudercursusoudzuid@combiwel.nl
of bij het Opvoedpunt in de buurt (020-4715492)
Gesprekken, cursussen, lezingen, workshops zijn gratis.

     

22 nov 2012 van 10-16 uur, vrije toegang
De Meervaart, Amsterdam 

Meer info: www.participatiemarkt.nl

PARTICIPATIEMARKT

PARTICIPATIEMARKT.NL

www.pitprojecten.nl

Leren mediteren ? 

Leer in een rustig tempo de grondbegin-
selen van mediteren. Op 5 nov. start er 
weer een basiscursus in de Baarsjes. 
Ga voor meer info en cursussen naar:
www.pitprojecten.nl of 06 24143749.

meditatie
P I T !

Rialto: Amour

Georges en Anne, een echtpaar van in 
de tachtig, zijn al vijftig jaar bij elkaar en 
wonen in een appartement in Parijs. Beiden 
werkten jarenlang als muziekdocenten. Zij 
hebben samen een dochter, Eva, die ook 
haar geld verdient als muzikant en momen-
teel met haar gezin in het buitenland woont. 
Op een dag wordt Anne getroffen door 
een beroerte en belandt in het ziekenhuis. 
Wanneer zij na een tijd weer thuiskomt – zij 
is aan één zijde volledig verlamd -, neemt 
Georges de zorg voor haar op zich; dat 
blijkt verre van eenvoudig. Niet alleen de 
liefdesband tussen het oude stel wordt door 
de snelle aftakeling van Anne zwaar op de 
proef gesteld, zo ook de relatie met hun 
dochter Eva. Amour, van regisseur Michael 
Haneke is een teder drama over liefde en 
ouder worden. Won de Gouden Palm in 
Cannes 2012.

Vanaf 15 november  
in filmtheater Rialto, Ceintuurbaan 338

Badcuyp: Simone sings Sondheim

Een intiem concert met teksten en muziek 
van componist en tekstschrijver Stephen 
Sondheim. Zijn grote ‘hit’ was Send In 
The Clowns. Zangeres Simone Honijk, die 
de opleiding Vocal Jazz volgde aan het 
conservatorium van Amsterdam, wordt 
begeleid door Trio Berend van den Berg 
(piano) met Thomas Winther Anderssen 
(contrabas) en Gunnar Graafmans (drums). 
Berend van den Berg is ook degene die 
de van oorsprong musicalsongs bewerkte 
met een vleugje jazz en latin en een 
knipoog naar de popmuziek!

In het muziekcafé van de Badcuyp,  
Eerste Sweelinckstraat 10,   

24 oktober 20.00 uur, toegang gratis

Agenda aanraders

Ostadetheater: Mijn Buurt Mijn Stad

Mijn Buurt Mijn Stad is een intiem mu-
ziek- en vertelspektakel door kinderen, 
jongeren (IVKO/AJTS, Combiwel-jonge-
renwerk), ouderen, kunstenaars en musici 
uit de Diamantbuurt en De Pijp. Fami-
liegeschiedenissen uit de buurt vormen 
daarbij het vertrekpunt: volksverhalen, 
stukjes geschiedenis, verhalen van de 
straat, uit de kroeg of van het schoolplein. 
Oude familiegeschiedenissen uit de buurt, 
poëzie en verhalen over oma’s en opa’s, 
papa’s en mama’s, broers en zussen, over 
de diepste familiebanden, over familie-
momenten die je nooit meer wil vergeten. 

wo 21 november 15:00 uur en 20:00 uur;
do 22 november 20:00 uur; 

Van Ostadestraat 233D

Jeugdfestival Verhalen in de Herfst

Van maandag 22 t/m zondag 28 oktober 
vindt voor het 10e jaar Verhalen in de 
Herfst plaats, een jeugdfestival in de 
herfstvakantie met spannende verhalen, 
grappige en swingende theatervoorstel-
lingen, mooie films en creatieve work-
shops voor alle kinderen van 2 tot 12 jaar. 
Op alle dagen van de herfstvakantie 
vinden er diverse activiteiten plaats op 
drie locaties in De Pijp: het Ostadetheater, 
Rialto en Bibliotheek Cinétol. 
 

Het volledige programma is te vinden 
op www.ostadetheater.nl 

(onder evenementen).

Repair Café De Pijp

Buren helpen buren in De Pijp met het 
repareren van spullen waarvan het 
zonde is om ze zo maar weg te gooien. 
De meest uiteenlopende kapotte dingen 
komen langs. Fietsen, radiografische 
bestuurde bootjes, truien, broodroosters, 
vazen, schoenen, walkmans, dekbed-
hoezen. Meestal kregen we het samen 
wel gemaakt. In ieder geval weet elke 
buurtbewoner na een bezoek aan Repair 
Café De Pijp waar hij of zij aan toe is: het is 
gemaakt, moet naar een professional of is 
overleden. Je leert nog eens wat én je leert 
andere buren kennen. Lekker kopje koffie 
erbij, wat wil je nog meer!

zondag 28 oktober en 25 november  
12:00 tot 16:00 uur

Galerie coffeeshop Yoyo
Tweede Jan van der Heijdenstraat 79 /

Fietswerkplaats Smerig
Van Ostadestraat 233 

De Wit | 
Consultancy
steunend, 
structurerend 
en discreet

Moeders op  
vrije voeten! 

Geef jij een steuntje in de rug? Gezin in Balans 
zoekt; erv. moeders/opv. die ex-gedetineerde 
moeders  vrijw. willen ondersteunen in eigen 
regio. Dagdeel p/w. Training, coaching. onk.verg. Vragen? 

06-38824454; www.gezin-in-balans.nl; info.gib@humanitas.nl

Loop jij met de gedachte rond om boeiend, 
zinvol vrijwilligerswerk te doen dat je kunt 

indelen naar je eigen agenda?

Sensoor chat- en telefonische 
hulpdienst Amsterdam zoekt 

vrijwilligers!

Kom vrijblijvend binnenlopen op;
Donderdagochtend 1 november tussen 

10.00-12.00 uur Het Claverhuis, Elandsgracht 70
Maandagavond 29 oktober tussen  

20.00-21.30 uur Huize Lydia, Roelofhartplein 2

Een vrijwilliger van Sensoor Amsterdam vertelt u graag over 
zijn of haar ervaringen en heeft informatiemateriaal dat u 

mee naar huis kunt nemen.

Nieuw in Amsterdam Zuid De Pijp 
Kinderdagverblijf sientje
Kinderdagverblijf Sientje is een klein professioneel kinderdag-
verblijf waar we communicatie en een persoonlijke benadering 
belangrijk vinden. Wij bieden opvang aan 12 kinderen van 0-4 jaar. 
Kinderdagverblijf Sientje zit in een licht pand met ruime tuin en is 
makkelijk bereikbaar. Onze openingstijden zijn: Ma t/m vr van 07:30 
- 18:30. Zoekt u nog opvang en wilt u komen kijken? Maak dan even 
een afspraak. Bel 0615408035. www.kinderdagverblijf-sientje.nl. 
Ceintuurbaan 207hs.

Bij een scheiding komt er van alles op je af. Emotioneel, maar ook financieel.  
Met de Scheidingsplanner weet je snel waar je aan toe bent. Wij houden ratio en 
emotie uit elkaar. Zodat alle financiële belangen eerlijk en naar tevredenheid worden 
geregeld. Kies voor je toekomst. Vraag ons gratis boekje ‘Help, ik ga scheiden’ aan.  
Kijk op scheidingsplanner.nl

De Scheidingsplanner Amstelland
Amsterdamseweg 535, 1181 BS Amstelveen

Bel voor een afspraak of meer informatie: (020) 345 33 01

Hij hoeft mij echt  
niet te onderhouden,  

als het maar fair  
geregeld wordt.
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Tot vrijdag 30 november
Idee voor je leefomgeving? 
Schrijf je in voor Kern met Pit!
Wil jij graag zelf iets aan jouw leefomgeving 
verbeteren, dan kun je je met jouw project 
inschrijven tot 30 november. Via de wedstrijd 
Kern met Pit gaan bewonersgroepen aan 
de slag om hun idee voor hun leefomgeving 
binnen een jaar te realiseren. Kijk snel op  
www.kernmetpit.nl

November en december
Programma Bibliotheek Cinétol  

Tolstraat 160, tel: 020-6623184
Elke woensdag, 14.15 uur
Samen lezen. Oefenen met lezen voor 
kinderen vanaf 6 jaar Toegang gratis met OBA-
pas/normaal € 5,00

Elke woensdag, 15.00 uur 
Voorlezen en knutselen voor kinderen vanaf 4 
jaar Toegang gratis met OBA-pas/normaal € 5,00

Elke maandag, 14.00 - 17.00 uur
Oefenspreekuur Venster op Amsterdam.
Wilt u beter leren lezen, schrijven, 
rekenen en internetten? Kom naar de gratis 

oefenspreekuren in de bibliotheek. Hier leert 
u met speciale oefenprogramma’s te werken, 
op uw eigen niveau en in uw eigen tempo. 
Vrije inloop

Dinsdag 13 november, 11.00 uur
Internetinstructie. Toegang gratis met OBA-pas/
normaal € 5,00

woensdag 5 december, 15.00 uur 
SINTERKLAAS | Voorstelling | Waar is Pietje 
nu? Het kanariepietje van Zwarte Piet is zoek. 
Het vogeltje is gevlogen. Dus wordt het hele 
Pietenhuis op z’n kop gezet en blijken er heel 

wat vreemde vogels rond te vliegen. Leeftijd: 
2 t/m 6 jaar. Toegang gratis met OBA-pas/
normaal € 5,00

1 november t/m 31 december 
tentoonstelling Helena Ansata met aquarellen 
Toegang gratis

Pijp Krant zoekt vrijwilligers
Met andere vrijwilligers het nieuws uit de 
buurt berichten? De Pijp Krant zoekt journalis-
ten en redacteuren
pijpkrant@wijkcentrumceintuur.nl 

woensdag 7 november 19:30-21:30 
Computerkafee De Pijp
Op deze avond staan onze computerlief-
hebbers uit eigen buurt klaar om samen met u 
te kijken naar uw computer of randapparatuur. 
Met hun professionele gereedschap is het 
met een beetje geluk ter plekke te repareren. 
Adres: Wijkcentrum Ceintuur, Gerard Doustraat 
133. Aanmelden bij giovannitien@gmail.com.

Iedere maandag
Inloopspreekuur Maatschappelijke 
Dienstverlening Voor alle soorten vragen 
omtrent relatie, stress, schulden, inkomen, 
geweld, opvoeding etc. inloopspreekuur 09:30-
12:00 (ook telefonisch spreekuur)

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 

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; wegens te weinig belangstelling is 
deze eettafel gestopt. We hopen dat er misschien in 
de toekomst actieve buurtbewoners alsnog energie 
willen steken in deze eettafel.

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

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

Loket Zorg en Samenleven 09:00-12:00 

Aerobics 17:00-18:00; Info: Amina Lasri 06-
43614287

Wijk Steunpunt Wonen 12:00-13:00

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

Beeld- en geluidactiviteit keuken bende: 
koken en bakken 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

Iedere woensdag
Vrouwen Opwaarts 09:00-12:00; Info: 
Annemieke Winder  06-43083265 a.winder@
combiwel.nl

Loket Zorg en Samenleven 13:00-16:00

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. 13:30-15:00 (ook 
telefonisch spreekuur)

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:  Redouan 020-7670392

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 donderdag
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)  

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

Meer bewegen voor Ouderen 13.00-13.45; 
Info: Meer bewegen voor Ouderen 020-8861070 

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

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

Loket Zorg en Samenleven 09:00-12:00

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 60++ 
09.45-11.45; 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

Kleuterclub: kinderen groep 1-3. 15.30-16.30; 
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

Iedere zondag
Open Huis 0p Zondag de Amsterdamse 
Vriendendienst bereidt alle zondagen van 
de maand (behalve de eerste) in het Huis 
van de Wijk de Pijp een drie-gangen menu 
voor € 5,00; Opgeven kan op telefoonnummer 
020-6839260

Agenda Tweede van der Helststraat 66 - 020-5709640

Wat? 
Het doel van deze bijeenkomst is dat 
uit het buitenland afkomstige vrouwen 
beter Nederlands leren spreken door dit 
samen en onder leiding van Bettine te 
doen. Ook mensen die nog nauwelijks 
Nederlands spreken zijn welkom. De 
bijeenkomst kan een goede aanvulling 
zijn op een inburgeringscursus.

Wanneer? 
Iedere dinsdagmiddag van 13:30 tot 
15:00.

Wat gebeurt er precies op een 
bijeenkomst?
Bettine bedenkt vooraf een onderwerp 
om over te praten. De onderwerpen 
gaan meestal over het dagelijks leven of 
het nieuws. De gesprekken zijn vooral 
in groepsverband en onder leiding van 
Bettine. Cursisten kunnen ook zelf onder-
werpen aandragen. Aan de hand van de 
gesprekken geeft Bettine nadere uitleg 
over de Nederlandse taal, zoals over de 
betekenis en het gebruik van bepaalde 

woorden en over spelling en grammatica. 
Daarbij besteedt Bettine aandacht aan de 
individuele wensen van de cursisten. 

Waarom mag ik deze activiteit niet 
missen? 
Een mooie kans om beter Nederlands 
te leren spreken en in contact te komen 
met andere vrouwen. De groep is erg 
multicultureel. De vrouwen die op dit 
moment deelnemen zijn afkomstig uit 
diverse landen waaronder Marokko, 
Oekraïne, Ethiopië en Brazilië. 

Kan ik elk moment instappen? 
Dat kan. Er zit geen opbouw in de les-
sen. Bettine probeert de aanpak en het 
niveau zoveel mogelijk af te stemmen 
op de individuele cursisten. Op dit 
moment zijn er zes vaste deelnemers en 
er is ruimte voor twaalf. 

Zijn er kosten aan verbonden? 
Deelname is gratis

Aaltje Zonneveld

In the picture 
Activiteiten van het Huis van de Wijk De Pijp toegelicht 
door hun begeleiders. Dit keer Bettine Remkes,  
begeleidster van ‘Babbelen: conversatie Nederlands’ 

Bettine Remkes, gefotografeerd door Bas Baltus

In het Huis van de Wijk en Amsta worden laagdrempelige computercursussen gegeven. (Zie ook artikel hierover op pagina 5.)


