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Kunst 
kent geen 
beperking

WIJKCENTRUM
CE INTUUR

De Pijp

Boven: Arend Jan Talstra in het keramiekatelier van de Kunstwerkplaats. Voor zijn kerststallen gebruikt hij een prentenboek als voorbeeld. Onder (inzet): Een in de Kunstwerkplaats gemaakte kerststal, die dit jaar verhuurd is aan het hoofdkantoor van C & A.

Kunst gemaakt door mensen 
met een verstandelijke 
beperking. Die is te zien, 
te huur en te koop in de 
Kunstwerkplaats in De Pijp, 
gevestigd in een voormalige 
school in de Lutmastraat. 
Het pand werd verbouwd 
en voorzien van schilder- 
en keramiekateliers, een 
galerie, artotheek, winkel en 
eetgelegenheid. Het herbergt 
een multimediaruimte, er 
wordt aan literaire vorming 
gedaan en het is de thuisbasis 
van theatergroep Lebelle.

In het ruime en lichte schilderatelier op de 
derde verdieping, word ik ontvangen door 
Josien Vogelaar, een van de begeleidsters. 
“Hier komen mensen die zelfstandig kun-
nen werken”, vertelt ze. “Als begeleidster 
heb je een aantal cliënten onder je hoede. 
Samen met hen maken we een werkplan 
en stellen we doelen. In het begin kan het 
komen op zich al een doel zijn. En het kost 
cliënten tijd om zich te oriënteren op de 
materialen en technieken. Maar de men-
sen komen hier met de bedoeling zich ver-
der te ontwikkelen. We vragen hen wat ze 
zouden willen leren en bieden ook lessen 
aan. Als een doel bereikt is, richten we ons 
op een volgend doel.”

Al snel trekt ons gesprek de aandacht van 

Regilio Benjamin (38), die vlakbij 
ons zit, achter zijn schildersezel. Hij 
schuift bij ons aan en legt een vuist-
dikke map op tafel, zijn portfolio. “Ik 
vind schilderen wel leuk”, zegt hij, 
“maar ik ben geen Rembrandt hoor.” 
Het liefst werkt hij met acrylverf en 
zijn favoriete onderwerp is sport. “Ik 
ben zelf atleet geweest en heb veel 
wedstrijden gelopen, ook in het bui-
tenland”, vertelt hij trots. Als hij zijn map 
openslaat, valt op hoe kleurrijk zijn werk is 
en dat sport niet zijn enige inspiratiebron 
is. Ook de jungle van Suriname, zijn land 
van herkomst, is op het doek vereeuwigd. 
Ik kom een lijst van exposities tegen, on-
der andere in de Nieuwe Kerk en de Mozes 
& Aäronkerk. En een foto van Regilio met 
prinses Annette Sekrève en Job Cohen, 
gemaakt op een expositie in Sevilla, bij 
het grootste werk dat Regilio ooit maakte 
‘Zwevende Mensen’. Annette Sekrève, ge-

trouwd met prins Bernard, werkte toen 
als begeleidster in de Kunstwerkplaats, in 
die tijd onderdeel van Stichting AGO (Ar-

beidsinstelling voor Geestelijk Onvolwaar-
digen). Nu valt de Kunstwerkplaats onder 
zorgaanbieder Cordaan. Ook kom ik een 

foto tegen van Regilio met sprintster Nellie 
Cooman, die een expositie van hem open-
de in het stadsdeelkantoor in Amsterdam 
Noord.“Soms worden ook werken van mij 
verkocht”, vertelt Regilio. Op mijn vraag 
wat Regilio met het geld van de verkoop 
doet, springt Josien bij: “De makers krijgen 
niets”, zegt Josien, “omdat ze in een spe-
cifieke zorgsituatie zitten. De opbrengst 
vloeit terug naar de Kunstwerkplaats, voor 
de aanschaf van materialen. Maar het is 
wel een discussiepunt.”

Josien Vogelaar neemt me mee naar de 
tweede verdieping. Hier werken mensen 
die intensieve begeleiding nodig hebben. 
Ik maak kennis met Ina Hartman (64), die  
in deze tijd van het jaar kerstkaarten maakt 
en kerstdecoraties van vloeipapier. “Moei-
lijk omdat het papier zo dun is”, zegt Ina. 
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Links: In 2014 worden overal in De Pijp ondergrondse vuilcontainers geplaatst. Het stadsdeel denkt dat daarmee vuilniszakken en zwerfvuil uit het straatbeeld verdwijnen. Maar is dat ook zo? Rechts: De vijver in het 

Sarphatipark wordt uitgebaggerd. Daarom moesten de vissen verhuizen. Vrijwilligers van de Amsterdamse Hengelsportvereniging vingen ze, waaronder deze beschermde kroeskarper. Foto’s Christine Westerveld  

De Kunstwerkplaats is  een van de vele 
werkplaatsen voor mensen met een verstande-
lijke beperking van zorgaanbieder Cordaan. Zo is 

er o.a. ook een kinderboerderij, een houtwerk-
plaats, een kwekerij en tuincentrum en een 

garage waar aan auto’s en boten gesleuteld kan 
worden. De Kunstwerkplaats is gevestigd in de 

Lutmastraat 181-183. Op de begane grond bevin-
den zich de galerie, de artotheek, de winkel en 

een (eet)café. Vrij toegankelijk voor publiek. In de artotheek is kunst te huur vanaf een 
bedrag van 30 euro per jaar. In de galerie en winkel zijn, behalve kunstobjecten, ook 

ansichtkaarten te koop met afbeeldingen van in de Kunstwerkplaats gemaakte kunst. 
Iedere maand is er een speciale aanbieding. U kunt er een kopje koffie drinken en in 

eetcafé Van de Kook kan iedere vrijdagavond tussen 18.00 en 19.30 uur een driegangen-
menu genuttigd worden voor 9 euro. Wel reserveren. 

(Openingstijden Kunstwerkplaats: maandag t/m vrijdag van 10.00 – 17.00 uur.  
www.kunstwerkplaats.nl en www.eetcafevandekook.nl 
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Mijn  Buurt Mijn Stad
Eind november vond de tweede editie plaats 
van Mijn Buurt Mijn Stad. Een intieme 
muziek- en vertelvoorstelling door kinderen, 
jongeren, ouderen, kunstenaars en musici uit 
De Pijp. Dit keer was het thema familie. Korte 
verhalen en gedichten over familiebanden en 
onvergetelijke momenten. Mijn Buurt Mijn 
Stad is een initiatief van CultuurCluster As-
scher. Dit is een samenwerkingsverband van 
de IVKO-school,  Ostadetheater,  OBA Cinétol,  
Amsterdamse JeugdteJaterschool en Combi-
wel. Dit jaar deden er kinderen mee van de 
Derde Daltonschool en de Oscar Carréschool. 
Hun gedichten werden door Lotte van Dijck 
samengevoegd tot een lied over onze buurt, 
waarmee de voorstelling werd afgesloten:

Ik ken je naam niet / Maar ik ken je gezicht 
/ Doe je ogen / Maar even dicht / Dan neem 
ik je mee  Op avontuur / En vertel ik je / Over 
mijn buurt

Daar loop ik dan / De wereld in / Op zoek 
naar avontuur / De regen stort / Er is geen 
hond / De wind is veel te guur / Maar ik geef 
niet op / Ik ga door / Ik moet weten waar ik 
hoor

|

Bart in De Pijp
Horizontaal
   1.  waardeloos rondje (1)
   4.  houd(t) de benen recht (5)
   7.  rommelige feestruimte? (9)
 10.  dit vind je met kerst (liever niet) in de soep (11)
 11.  houten prikkertjes (13)
 13.  kunst in een set (3)
 16.  stralende uitblinkers (7)

Verticaal
   1.  ‘t is niks (1)
   2.  brandstof voor een voetballer? (10)
   3.  verhulde noot (10)
   5.  deze rivier valt geleidelijk aan droog (3)
   6.  god in de keuken (3)
   8.  dubbele, maar toch slechte cijfers (4)
   9.  rijk grondgebied (4)
 12.  drank die je uit trance haalt (6)
 14.  kortom: een heilige (2)
 15.  is daar overdreven (2)

Café/winkel De Vredespijp
Eerste van der Helststraat

© 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 zondag 13 januari naar
•	Redactie Pijpkrant, Wijkcentrum Ceintuur, 
 Gerard Doustraat 133, 1073 VT Amsterdam, o.v.v. 
 oplossing cryptogram december. 
•	pijpkrant@wijkcentrumceintuur.nl

Onder de goede inzendingen worden  
2 vrijkaartjes verloot voor Rialto.

Winnares cryptogram september: 
W. Klein, Jozef Israëlskade.

Oplossing oktober Horizontaal: 5.Eva 
7.zwaarlijvig 8.taart 9.Vitesse 10.in een wip 
11.Perk 12.kroongetuige 14.Maggi 15.unit 16.la 
17.rookgordijn Verticaal: 1.bagagedrager 2.bruten 
3.lijnvliegtuig 4.hints 6.vuistregel 7.zetpil 
11.pluktijd 13.okido

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

door Christine Westerveld

vervolg van pagina 1

“Eigenlijk werk ik liever in de tuin”, gaat ze 
verder, “maar in de winter kan dat niet”. 
Ze zit met haar gezicht naar het raam, dat 
uitzicht biedt op het atelier van de wereld-
beroemde schilderes Marlène Dumas.

In een andere ruimte worden in op-
dracht van een bedrijf kartonnen dozen 
beplakt en beschilderd. Ze worden ge-
bruikt voor kerstpakketten. Saber (19 jaar) 
maakt minikaartjes, voor bij een cadeautje 
bijvoorbeeld.

Weer een verdieping lager komen we in 
het keramiekatelier. Hier is meer reuring 
dan in het schilderatelier, waar in stilte 
individueel gewerkt wordt. Hier wordt 
heen en weer gelopen, gepraat en gela-
chen. Vier meiden zitten samen aan een 
tafeltje en beschilderen kommen. Ze lijken 

het heel gezellig te hebben met elkaar. 
Met de kerstdagen in het vizier wordt hier 
momenteel hard gewerkt aan de produc-
tie van kerststallen en kerstdecoraties. 
Heleen van Wier, begeleidster op deze 
afdeling, stelt me voor aan Romano Lug-
thart (39), die bezig is van klei engeltjes te 
maken, die later op een schaal geplaatst 
zullen worden. ‘Bengelen’, noemt Romano 
ze, ‘want engelen bestaan niet’. Giovanni 
Felter (25) maakt sterretjes van klei. Hij 
rolt klei uit, zoals je deeg uitrolt, en steekt 
daar dan met een vormpje sterretjes uit en 
prikt er een gaatje in. Daarna worden ze 
geglazuurd en gaan ze de oven in. Klaar 
om opgehangen te worden!

De kerststallen blijken vooral van de hand 
te komen van Arend Jan Talstra (33) en 
Joost de Langen (50). Zij zitten tegenover 
elkaar aan een tafel en zijn geconcen-

treerd bezig met het beschilderen van 
figuren voor de kerststal. Tegen de muur 
staat een kast met Jozefs, Maria’s, enge-
len, koningen, herders, schapen en ezels, 
die wachten op verdere verwerking. Joost, 
(doopnaam Jozef, zijn zus heet Maria), 
maakt bij voorkeur koppen van bekende 
mensen, aan de hand van foto’s die hij uit 
tijdschriften knipt. Op dit moment hangen 
op de muur naast zijn werktafel foto’s van 
acteurs uit de televisieserie Het Huis Anu-
bis. Maar die moeten wachten tot na de 
kerst. Joost heeft een imposante lijst van 
exposities, er heeft zelfs werk van hem in 
Singer in Laren gestaan, vertelt hij. Arend 
Jan werkt aan de hand van een kerstpren-
tenboek dat voor hem op tafel ligt: “ik 
maak de figuren na, dan moeten ze drogen 
en gaan ze de oven in. Daarna verf ik ze en 
worden ze geglazuurd. Dan weer de oven 
in en dan zijn ze klaar”.

Op een tafel staan een paar van Arend 
Jan’s kerststalletjes, klaar voor vervoer 
naar zorgcentrum d’Oude Raai in de Fer-
dinand Bolstraat, waar ze geëxposeerd 
zullen worden. Ze zijn ook te koop. Heleen 
laat me op haar mobiel een foto zien van 
een enorme kerststal, met figuren van 
wel vijftig centimeter hoog. Die wordt 
verhuurd, dit jaar aan het hoofdkantoor 
van C & A in Zuid-Oost. Helaas ben ik te 
laat om hem in het echt te zien, de stal 
is net die ochtend opgehaald. De rest van 
de productie wordt verkocht in de eigen 
winkel op de begane grond, net als de 
andere kerstartikelen. De prijzen variëren 
van  twaalf euro vijftig voor een kleine stal 
tot vijfenveertig euro voor een grote. Dan 
heb je wel een uniek exemplaar, van een 
unieke kunstenaar!

Tekst en foto’s: Christine Westerveld
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Hoor ik hier, hoor ik daar / Kijk we horen 
bij elkaar / Zie je mij, zie ik jou / Kijk eens 
goed, jong en oud / Mensen komen, mensen 
gaan / Maar het hart van de buurt / Blijft 
altijd slaan

Familie zijn / Wat houdt dat in / Is een 
familie een gezin / Of horen er ook mensen 

bij / Die niet echt familie zijn / Een lieve 
buurvrouw / Een vriendin / Familie zijn / Wat 
houdt dat in

Daar loop ik dan / De wereld uit / Ik ben 
al bijna thuis / Maar ook als je binnen bent / 
Dan hoor je het geluid / Zet de ramen open / 
Luister naar de straat / Luister naar het hart 
/ Dat altijd slaat

Hoor ik hier, hoor ik daar / Kijk we horen 
bij elkaar / Zie je mij, zie ik jou / Kijk eens 
goed, jong en oud / Mensen komen, mensen 
gaan / Maar het hart van de buurt / Blijft 
altijd slaan

Tekst en foto: Christine Westerveld
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Sportinstuif veiliggesteld 
De honderden buurtbewoners die in 
Sporthal De Pijp gebruik maken van 
de inloopsportmogelijkheid, mogen 
dit van het stadsdeel blijven doen.  De 
bezuiniging hierop is van de baan. 

Sporthal De Pijp kent al meer dan 30 jaar een 
sportinstuif, waaraan bewoners deelnemen, 

die niet aangesloten zijn bij een vereniging 
en die geen sportschool bezoeken. Het 
stadsdeel was voornemens op deze service te 
bezuinigen, maar verweer van enthousiaste 
deelnemers, zoals André Voskamp voorkwam 
de bezuinigingsmaatregel. Zij overtuigden de 
raad hoe uniek en belangrijk de laagdrempe-
lige instuif voor buurtbewoners is.

Ook de komende jaren zijn buurtbewo-
ners die geen zin hebben of geen kans zien 

om zich in het verenigingsleven te storten, 
in de gelegenheid om (met een stadspas) 
tegen een kleine vergoeding te blijven spor-
ten. Iedereen blijft welkom, hoe (weinig) 
sportief iemand ook is.  

Informatie: Sportloket Sportbuurtwerk, 
ma, di en do 14.00-17.00,  Sporthal De 

Pijp,  Lizzy Ansinghstraat 88, tel: 470 14 60

Peter Roeffen

 |

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).

Samenwonen

Bezorgd toonde een huurster van een 
woning aan de Ceintuurbaan een brief 
van haar verhuurder. Onlangs was haar 
vriend bij haar ingetrokken. De verhuur-
der zegt nu dat zij een gedeelte van haar 
woning heeft onderverhuurd en dat is 
volgens het huurcontract verboden. Of 
ze hier onmiddellijk een eind aan wil 
maken, anders zou de verhuurder een 
procedure beginnen om de huurovereen-
komst te ontbinden.

Gelukkig heeft de verhuurder hier niet 
veel over te zeggen. Als huurder bepaal 
je in principe zelf of en met wie je sa-
menwoont. Ooit heeft de Hoge Raad be-
paald dat dit behoort tot de persoonlijke 
levenssfeer van de huurder en vandaar 
dat een contractueel samenwoonverbod, 
als het erop aan komt, meestal geen 
stand kan houden.

Dit wil niet zeggen dat de huurder een 
totale vrijbrief heeft. Op de eerste plaats 
moet de woonruimte wel geschikt zijn 
voor bewoning door meer personen. 
Als de huurder gaat samenwonen met 
zijn geliefde en haar kind terwijl de 
woonruimte, bijvoorbeeld vanwege de 
oppervlakte, daar niet op is berekend kan 
de verhuurder met recht bezwaar maken. 
Hij moet dan wel aannemelijk maken dat 
overlast kan ontstaan voor omwonenden.

Voorts mag ook geen sprake zijn van 
onderverhuur situatie. Het onderverhu-
ren van een kamer is bij wet weliswaar 
toegestaan, doch alleen wanneer dat in 
het huurcontract niet wordt verboden. 
De meeste huurcontracten bevatten 
een standaard verbodsbepaling op het 
onderverhuren (of zelfs op het ‘in gebruik 
geven’) van een gedeelte van de woon-
ruimte. Aan deze bepaling werd door de 
verhuurder in dit geval gerefereerd.

Maar wanneer is sprake van samen-
wonen en wanneer van onderverhuur? 
Vaak is dit een dunne lijn. Ook als de 
samenwoner geen ‘huur’ betaalt, zal 
hij doorgaans bijdragen in de kosten 
van de huurder. Als de huurder geen 
gemeenschappelijke huishouding voert 
met de samenwoner en die samenwo-
ner betaalt op enigerlei wijze voor het 
gebruik van de woonruimte, dan is al 
snel sprake van onderverhuur en dus van 
overtreding van het contractuele verbod 
op onderverhuur.

De huurster in deze zaak ging echter 
samenwonen met haar vriend, met wie 
zij een gemeenschappelijke huishouding 
voert. Dit is een wezenlijk andere situatie 
en de Hoge Raad heeft op deze situatie 
gedoeld toen zij bepaalde dat de huurder 
het recht heeft om samen te wonen. De 
huurster mag een ‘gezin stichten’ in haar 
woning en de verhuurder heeft dat te 
accepteren.

Of de verhuurder, onder verwijzing naar 
een contractueel verbod, bezwaar kan 
maken als iemand bij de huurder intrekt, 
hangt dus af van de vraag welke relatie 
de huurder en de samenwoner met 
elkaar hebben. De huurder mag gerust 
samenwonen met haar geliefde, maar 
permanent onderdak verlenen aan een in 
nood verkerende vriend kan strijdig zijn 
met een contractueel verbod op het in 
gebruik geven van een gedeelte van de 
woning aan een derde, zélfs als die derde 
daarvoor niet hoeft te betalen.

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…

Een meerderheid van de deelraad 
van Stadsdeel Zuid is voor aanleg van 
een parkeergarage onder de Boeren-
wetering. Tot een maand geleden 
ging het om 400 parkeerplaatsen, nu 
om 600 en nog steeds per plek een 
investering van 100.000 euro.

In korte tijd wisten de actievoerders van 
StopPlanZuid meer dan 1600 handtekenin-
gen te verzamelen. Hun verzoek aan het 
Stadsdeel: stop deze mega-investering. In 
de commissie Leefomgeving van 11 decem-

ber werd deze petitie aangeboden aan wet-
houder Marco Kreuger.

Twaalf bewoners uit De Pijp en het Mu-
seum Kwartier riepen de raadsleden op er 
nog eens heel goed over na te denken in 
deze tijden van bezuinigingen op welzijn, 
onderwijs en sport. De Noord/Zuidlijn met 
kosten, risico’s en overlast werd door vrijwel 
iedereen - ook de raadsleden - als voorbeeld 
genoemd.

‘Lessen zijn geleerd’ was de toon van VVD, 
D66 en PvdA – de coalitiepartijen in Stads-
deel Zuid, daarin gesteund door het CDA.

Positief voor de bewoners is dat zich in 
de commissie ook een meerderheid afte-
kent voor een verbetering van de openbare 
ruimte in de Frans Halsbuurt en garanties 
vooraf over bouwrisico’s en schade aan de 
omgeving.

Over deze investering van rond de 60 
miljoen euro neemt de stadsdeelraad op 19 
december een besluit.

Voor de zomer van 2013 komt het be-
stemmingsplan in de inspraak.

Herbert Koobs

Hoe gaat de Ferdinand 
Bolstraat er uitzien als de 
metro in 2017 klaar is? Het 
stadsdeel is al druk bezig 
met het voorbereiden van de 
herinrichting van de straat 
en heeft zijn 'verkeerskundig 
wensbeeld'  al klaar. In januari 
gaat het de buurt raadplegen 
over de plannen en is er een 
'bewoners inloopavond' in de 
Muziekcentrum de Badcuyp.   

Het Dagelijks Bestuur van (toen nog) 
Stadsdeel Oud- Zuid heeft al in 2009 op 
papier gezet  hoe de Ferdinand Bolstraat 
er uit moet zien als de metro klaar is. Het 
verkeerskundig wensbeeld is opgesteld. 
Daarin wordt de Ferdinand Bolstraat neer-
gezet als winkelstraat met meer ruimte 
voor voetganger en fietser, waarbij au-
toverkeer vanuit zijstraten toch de straat 

kunnen oversteken. De straat wordt ook 
onderdeel van het zogenaamde 'Rode Lo-
per project'. Daarin wordt de herinrichting 
van het hele gebied boven het traject van 
de Noord/Zuidlijn beschreven. 

Volgens de gemeente Amsterdam zorgt 
de Rode Loper voor een mooie entree die 
past bij de ambities van de metropool 
Amsterdam en de kwaliteit van de histo-
rische binnenstad. Het is de bedoeling dat 
die Rode Loper via de Ferdinand Bolstraat 
wordt uitgerold richting de Ceintuurbaan 
en nog een klein stukje verder. Het is een 
flinke opgave om die Rode Loper pro-
bleemloos in de smalle Ferdinand Bolstraat 
te leggen. Bij een mooie entree past een 
'lege uitstraling', zonder laad- en losplaat-
sen, ondergrondse vuilcontainers en fiets-
rekken voor de metroreizigers. Die zullen 
dus (gedeeltelijk) in de zijstraten geplaatst 
moeten worden. Maar zal dat het stads-
deel lukken zonder de zijstraten te veel te 
belasten?

Het stadsdeel gaat de plannen nog uit-
werken tot een ontwerp dat aan het be-
stuurlijk overleg en Dagelijks Bestuur van 
stadsdeel Zuid wordt voorgelegd. Daarna 

komt er  ook nog een formele inspraakperi-
ode voor ondernemers, bewoners en andere 
belanghebbenden. Als dat achter de rug is 
neemt het bestuur van het Stadsdeel medio 
2013 een besluit over de herinrichting van de 
Ferdinand Bolstraat. Maar daarvoor nog start 
het stadsdeel een consultatieproces. Het wil 
gehoor geven aan de ideeën van de buurt 
over het geschetste beeld. Zodat ze de be-
langen van bewoners en ondernemers beter 
borgen en het draagvlak in de buurt kunnen 
toetsen. 

Daarvoor organiseert het een 'bewoners 
inloopavond Rode Loper' op woendag 23 
januari om 20.00 uur in de bovenzaal van 
Muziekcentrum de Badcuyp (Eerste Swee-
linckstraat 10). Dan staat ook de herin-
richting van het gebied rond de zuidelijke 
metrotoegang (Ceintuurbaan) op het pro-
gramma. Dat valt namelijk ook onder het 
project Rode Loper. Vanwege de complexe 
reizigersstromen van en naar de metro 
op het kruispunt, de samenhang met het 
openbaar vervoer in de Ferdinand Bolstraat 
en de relatie tot het onveilige kruispunt.

Tekst en foto: Maarten Wesselink

Stadsdeel raadpleegt buurt over Ferdinand Bolstraat 

StopPlanZuid: meer dan 1600 handtekeningen  
tegen een parkeergarage onder de Boerenwetering

Past de ‘Rode Loper’ die vanuit het Centraal Station het traject van de Noord/Zuidlijn wordt uitgerold, wel in de Ferdinand Bolstraat?
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Toldwarsstraat

Een beetje verscholen tussen de 
Tolstraat en de Pieter Aertszstraat 
ligt de Toldwarsstraat.

Aan de oneven zijde zien we dit imposante 
gebouw staan uit 1907. Het was ooit het 
hoofdgebouw van De Dageraad. De Dage-
raad was een verbruikscoöperatie, opgericht 
door en voor arbeiders. Ze bakten zelf brood, 
distribueerde het en exploiteerde met suc-
ces vele kruidenierswinkels door heel Am-
sterdam. Later ontstond uit deze coöperatie 
woningstichting De Dageraad, die woningen 
bouwde voor de arbeiders. In de hoekpan-
den en zijvleugels van dit u-vormige ge-

bouw bevonden zich dertien woningen en er 
was een bakkerij. ́ s Morgens rond negen uur 
kwamen de broodventers, eerst met karren, 
later met bakfietsen. Dan reden ze ‘de klep’ 
binnen. Dit is waarschijnlijk de deur in de 
schutting rechts op de kaart. Daar werd op-
geschreven hoeveel brood men wenste mee 
te nemen. Nadat het brood was ingeladen 
vertrokken de venters, ieder naar zijn eigen 
wijk in de stad. De architect is niemand min-
der dan H.P. Berlage. Ook als stedenbouw-
kundige verwierf hij internationale faam 
met zijn uitbreidingsplan voor Amsterdam 
Zuid. Toch zul je in het hele stadsdeel geen 
gebouw vinden dat door hem is ontworpen. 

Behalve dus dit pand in de Toldwarsstraat. 
Tegenwoordig wordt bijna de gehele bene-
denverdieping van het pand gebruikt door 
fitnessclub Fresh. Zij hebben hun ingang 
in de Tolstraat. De bovenverdiepingen zijn 
bewoond. Het gebouw  is vele malen van ei-
genaar gewisseld en helaas was liefde voor 
het pand nooit de drijfveer van de kopers. 
Het pand verkeert dan ook in slechte staat. 
Alleen als de huiseigenaar en de gemeente 
hun verantwoordelijkheid  nemen kan dit 
unieke gebouw voor de komende generaties 
bewaard blijven.

Ton van der Tas

Prenten van weleer

Vrijgezel en de liefste buurman die 
je je kan wensen.

“Heel vroeg word ik wakker. Het is vijf uur. 
‘Als ik nu de lampjes van mijn kerstboom 
buiten aan doe, dan is dat leuk voor de 
krantenjongen die straks de krant in de 
bus gooit,’ gaat het door me heen. Even 
naar buiten. Tevreden zie ik hoe de warme 
lichtjes mijn donkere voortuintje verlich-
ten. Een paar uur later sta ik op: als eerste 
zet ik mijn kerst-cd op. De kerstboom in de 
woonkamer gaat aan, de grote kerststal, de 
kleine kerststal, de kerstster bij het raam en 
de krans aan de deur. Het zijn de dagen voor 
kerstmis. Voor mij mag het elke dag kerst-
mis zijn. De twee kerststallen in mijn huis 
staan er het hele jaar door. Sommige men-
sen schrikken van de anderhalf meter hoge 
kerststal in mijn slaapkamer. Maar ik vind 
het mooi en gezellig. Blijdschap en saam-
horigheid voel ik bij die stalletjes, waarin 

mensen, rijk en arm, allemaal heel blij zijn 
met de komst van één kind. Daar voel ik me 
dan deel van. Vanuit mijn ontbijttafel kijk ik 
naar mijn kerstboom. Hij is perfect versierd 
dit jaar, twee vrienden hebben me erbij 
geholpen. Er liggen cadeautjes onder, voor 
mijn tweelingbroer die binnenkort komt. 
Dit jaar voor het eerst niet op de kerstdagen 
zelf, want hij kon niet. Jammer. Want met 
kerst moet je samen zijn, vind ik. Het hoeft 
niet geforceerd gezellig te worden. Er mag 
ook ruzie zijn. Als je maar samen bent. Het 
leven is nou eenmaal gedoe. Ik werk veel 
vanuit huis, van achter de computer in mijn 
werkkamer. Soms ga ik naar buiten, maak 
ik een praatje. De straat is mijn thuis. Op de 
lantarenpaal voor mijn huis heb ik een lam-
penkap geplaatst. Een paar keer paar jaar 
zet ik mijn tafel buiten, steek ik een kaarsje 
en vuurkorven aan en organiseer ik diners 
buiten voor alle buren. Als ik teveel gekookt 
heb in de zomer dan laat ik mijn buren mee 

eten. De hele wereld is mijn familie. In de 
middag: boodschappen. Ik zie een man met 
mooie schoenen. Dat moet ik even zeggen. 
Mooie momenten wil ik altijd delen. Ze voe-
len als een explosie in mijn lichaam. Jaren 
lang heb ik mijn gevoelens moeten inhou-
den. Totdat ik uit de kast kwam. Sindsdien 
vind ik het zo heerlijk om alles te kunnen ui-
ten wat ik voel. De bakker tikt op het raam 
‘Wat zit je haar goed!’ zegt ze. We kletsen 
samen. Ik heb dat altijd al gehad: dat praten 
en contact leggen. Als kind was ik ook altijd 
de prater. Mijn broer was veel stiller. Die 
hoefde niks meer te zeggen met mij erbij. 
Ons streng rooms katholieke gezin woonde 
in een arme wijk in Groningen. Kerst was 
één van de lichtpunten in het jaar. We had-
den thuis ook altijd een klein kerststalletje. 
Mijn vader deed de boom en de stal. Dat 
was zijn taak. Tot mijn broer en ik 14, 15 jaar 
waren, toen veranderde dat allemaal. De 
stal kwam niet meer te staan. Alles moest 
verdwijnen. Toen ik zestien jaar was stierf 
mijn moeder en niet lang daarna ook mijn 
vader. Mijn tweelingbroer en ik bleven ach-
ter. Sindsdien hebben we altijd samen kerst 
gevierd. Op de terugweg van boodschappen 
zie ik de ondergaande zon bij de Amstel. 
Alle mensen om me heen rijden en lopen 
erlangs, niemand kijkt op. Het verbaast me. 
Hoe kunnen ze deze schoonheid niet zien? 

Minka Bos

Het leven van mensen in de buurt: Peter van Maaren (54 jaar)

Inburgeren met De Pijp Krant

Bewoner: Jantine Heuvelink
Woont in De Pijp sinds: 2012 Leeftijd: 35 jaar

Wat doet u zoal deze week?
Verhuizen. Ik kom naast de Oranjekerk wo-
nen, waar ik al weer drie jaar als predikant 
aan verbonden ben. Eerst parttime en sinds 
september 2010 full time. Afgelopen zondag 
ben ik voorgegaan in de dienst. Vanavond or-
ganiseren we hier samen met de Vredeskerk 
en het Ignatiushuis een filmavond met maal-
tijd en nabespreking. Verder ben ik al druk 
bezig met de kerst. Ik moet nog vier diensten 
voorbereiden. Net was ik nog met iemand 
aan de telefoon om van alles te regelen met 
onze vrijwilligers. 

Wat heeft u gisteravond gegeten en 
hoe kwam u daaraan?
Stamppot boerenkool met worst. Heerlijk! 
Het is mijn lievelingseten, met zure uitjes en 
spekjes. Mijn man heeft het gemaakt terwijl 
ik onze dochter aan het voeren was uit haar 
eigen potje.

U komt in De Pijp wonen. Waar woonde 
u hiervoor?
De laatste jaren in Amsterdam West. Ik kom 
uit de Achterhoek en ben hier aan de VU 
theologie gaan studeren. Na een flink aantal 
woonadressen in Amsterdam ben ik weer te-
rug in De Pijp, waar ik als student al bij een 
hospita woonde. Ik ga met mijn man en kind 
in de prachtig opgeknapte woning boven de 
kosterij wonen. Naar De Pijp verhuizen en er 
ook nog in ruimte op vooruit gaan, dat  komt 
niet vaak voor.   

Vier kerkdiensten voorbereiden?
De preek is de grootste klus. Ik heb de thema’s 
al bedacht. Dat geeft houvast. Ook moet ik 
de Bijbelverhalen en de liederen nog kiezen. 
Het kerstverhaal met Jozef en Maria ligt voor 
de hand, maar er moet ook nog een tekst uit 
het Oude Testament bij. Mensen willen graag 
liederen zingen die ze kennen. Dat geldt ook 
voor mensen die alleen met kerst in de kerk 
komen. De traditionele kerstliederen zetten 
we dus ook op de liturgie. Bij ons is kerst voor 
iedereen. Iedereen die zijn kind iets over kerst 
wil bijbrengen is bij ons welkom bij het Kinder-
kerstfeest en natuurlijk bij de Levende Kerst-
stal. En voor hen die liever kerstliederen zingen 
dan een kerkdienst bijwonen hebben we op de 
zondag voor kerst de Volkskerstzang. 

Wat is nou eigenlijk leuk aan De Pijp?
Er gebeurt hier in deze buurt zoveel naast 
elkaar. Dat geeft me in mijn werk veel mo-
gelijkheden, maar het is een illusie om te 
denken dat je als predikant met iedereen 
contact kunt hebben. Ik ben altijd op zoek 

naar samenwerking en manieren om de 
drempel laag te houden, zodat je als kerk 
bereikbaar blijft. Verder blijf ik me verbazen 
over alle verschillende mensen die  hier in de 
buurt wonen. Wat dat betreft is het hier op 
en top Amsterdam. 

Wat laat u uw bezoek zien van De Pijp?
Allereerst mijn nieuwe woning, waar zelfs 
een torentje op zit. Het is een monument. 
Je mag er niet zomaar een nieuw raam in-
zetten. Ook de Oranjekerk met de Bijbelse 
tuin natuurlijk. Het kerkgebouw hoort bij de 
buurt. Die heeft het in de jaren ‘90 voor sloop 
behoed. Ook mensen die geen lid zijn van de 
geloofsgemeenschap bezoeken de kerk en 
we hebben veel vrijwilligers. 

Wat is uw favoriete plek in De Pijp?
De Nieuwe brug over de Amstel. Daar kun je 
zo ontzettend ver kijken. Als ik vanuit Oost 
kom en over de brug fiets denk ik ‘zo, we zijn 
weer thuis’. En de HEMA. Die vind je ook bui-
ten De Pijp, maar ik noem het toch. Je koopt 
er nooit iets wat je niet nodig hebt. Alles wat 
je koopt ‘mag’ want het heeft nut. Ik kom er 
graag.

Wat is beslist vervelend aan De Pijp?
De drukte en de opgefokte sfeer in het ver-
keer. Daar zie ik tegenop als ik eraan denk dat 
we hier komen wonen. Vooral met een klein 
meisje. Er is weinig geduld in het verkeer.

Welke verslaving heeft u?
Ik ben verslaafd aan woorden en dus ook aan 
lezen. Niet zozeer romans, maar interessante 
en leuke stukjes. Lekker grasduinen. Ik moet 
wat te lezen hebben. Ook in mijn werk ben 
ik altijd met woorden bezig. Voor in de kerk-
dienst, maar ook om te begrijpen wat er in de 
ander omgaat, ze aan te spreken en te inspi-
reren. In persoonlijke gesprekken moet ik als 
predikant vaak juist mijn mond houden en 
mensen het woord niet ontnemen. Ze ken-
nen hun verhaal beter dan ik. Dan is luisteren 
de belangrijkste taal.

Wat zijn uw droomwensen?
Een hele avond tangodansen. Met dansen 
heb je geen woorden nodig. Het brengt rust 
in je hoofd en de rollen zijn even omgedraaid. 
In de dienst ga ik altijd voor, maar in de tango 
moet ik volgen. Dat kan alleen door goed te 
luisteren. Ik hou enorm van de muziek en om 
erop te dansen, maar helaas neem ik er te 
weinig tijd voor.

Tekst en foto: Maarten Wesselink

Alledaags
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Ingezonden: geveltuinen 
Het werd inderdaad tijd dat de geveltuinen 
worden aangepakt. Wat ik mij afvraag is, 
wanneer de wirwar van bomen in de achter-
tuin worden aangepakt. De bomen ontne-
men veel zonlicht. Als tuinliefhebber is het 
voor mij erg moeilijk om mooie plantjes neer 

te zetten omdat het te donker is. Hierdoor 
moet ik al rond een uur of 3 de lampen in 
huis aan doen. Dat kost stroom. Drie deuren 
verder heeft ooit iemand een klimop neer-
gezet met als gevolg dat de klimop over het 
dak zit. Afijn, nog genoeg te doen in de Pijp.

 
Sylvia Vriend Tolstraat

Vuurwerk in binnentuinen
Vaak wordt er tijdens de jaarwisseling 
niet alleen op straat, maar vooral voor 
twaalven ook in de binnentuinen vuur-
werk afgestoken. Even met de kleintjes 
voor ze naar bed moeten een paar knal-
lers en pijlen in de tuinen moet kunnen, 

denk men blijkbaar.
Maar juist voor onze kleine tuinvogels 

zoals mezen, mussen en merels is dit heel 
verstorend. De tuinen in de binnenblok-
ken vormen tijdens de jaarwisseling nog 
enigszins een veilige, bekende plek en als 
ze daaruit al voor het grote knallen verdre-
ven worden weten ze helemaal niet meer 

waar ze het zoeken moeten.
Dus: even met de jasjes aan op straat, 

ook heel spannend en dan kunnen onze 
gevederde vrienden ook ongehavend het 
nieuwe jaar in.

Thea Dammen, 

Natuur- en milieuteam De Pijp

Eind november was het laatste Breed Buurt 
Beraad van 2012. Dat het belangrijk is dat 
we mekaar in de buurt kennen, daar was 
iedereen het over eens. En ook dat het aan 
ons zelf is, zowel bewoners als onderne-
mers, iets van de buurt te maken. Hoe je 
samen als bewoners iets kunt betekenen 
werd duidelijk uit het verhaal van twee 
afgevaardigden van Sporthal de Pijp. Een 
paar dagen voor het buurtberaad kregen ze 
te horen dat hun favoriete sportactiviteiten 
in de sporthal door bezuinigingen zouden 
verdwijnen. Tijdens het buurtberaad leg-
den ze contact met elkaar en wisselden 
tips uit, waardoor ze gericht actie konden 
voeren om de sportactiviteiten, die druk 
worden bezocht, voor de buurt te behou-
den. Met succes. Het besluit om de subsidie 

in te trekken is in de stadsdeelraadsverga-
dering van 29 november teruggedraaid. 
Het buurtberaad kijkt terug op een jaar 
vol activiteiten en bewonersinitiatieven. 
Zoals gezellige straattafels, een werkgroep 
rondom Parkeergarage Boerenwetering en 
activiteiten in de Diamantbuurt. Voor 2013 
staan er weer drie bijeenkomsten gepland 
om ervaringen te delen, ideeën uit te wis-
selen en op de hoogte te blijven van ont-
wikkelingen in de buurt. Daarnaast is voor 
komend jaar het opheffen van de Stads-
deelraden en het waarborgen van bur-
gerparticipatie een belangrijk onderwerp. 
Alvast voor de agenda: 25 maart, 9 septem-
ber en 4 november 2013 staan gepland! 

Alies Fernhout

Breed Buurt Beraad:

Kerstvieringen in Oranjekerk en Vredeskerk

‘Belangrijk dat we mekaar in de buurt kennen’

De slee voor de kerst al uit de kast. Sneeuwpret in het Sarphatipark. Foto: Maarten Wesselink

Oranjekerk
hoek Van der Helststraat/Van Ostadestraat
www.oranjekerkamsterdam.nl

Zaterdag 22 december, 11.30-15.30 uur
Levende Kerststal met kerststal in de kerk en ezel in de tuin! 
Een middag met kerstverhalen, kerstliedjes, engelendans, 
knutselen en chocolademelk.

Zondag 23 december, 17.00 uur
Volkskerstzang met bekende kerstklassiekers, Christmas 
Carols en andere kerstmeezingers o.l.v. Annemart Franken

Maandag 24 december, 19.00-19.45 uur
Kinderkerstfeest met een kerstspel, bekende kerstliederen 
en kerstkransjes bij de grote kerstboom

Maandag 24 december, 22.00 uur
Kerstnachtdienst met ds. Jantine Heuvelink, organist Jos van 
der Bijl en de Oranjekerkcantorij o.l.v. Annemart Franken. 
Vanaf 21.30 uur staan er chocolademelk en kerstbrood klaar!

Dinsdag 25 december, 10.00 uur
Kerstochtenddienst Met ds. Jantine Heuvelink, organist Jos 
van der Bijl en de Oranjekerkcantorij o.l.v. Annemart Franken

Van harte welkom!

Vredeskerk
hoek Van Hilligaertstraat/Pijnackerstraat
www.amsterdam.vredeskerk.nl

maandag 24 december 16.30 uur
Kerstviering van en voor de kinderen met spel 
en kerstliedjes. Kom verkleed als herder, schaap 
of engel naar de kerk en doe mee!

Maandag 24 december 20.30 uur
Eerste nachtmis met nederlandse zang.
Het  koor van de Lieve Vrede zingt (Nederlands). 
Kerstsamenzang om 20.15 uur 

Maandag 24 december 23.00 uur
Tweede nachtmis met engelse koormuziek. 
Kerstsamenzang om 22.45 uur

Dinsdag 25 december 11.00 uur
Hoogmis van Kerstmis met Latijnse zang. Kerst-
samenzang om 10.45 uur 

Woensdag 26 december 13.30 uur-15.00 uur
Kindje wiegen in de kerk voor ouders en kinde-
ren. Met kerstverhaal en kerstliedjes. 

Van harte welkom!
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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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« 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

Word 
vrijwilliger 
bij Sensoor

Bel 020 - 675 88 88  
www.sensoor.nl/amsterdam

Sensoor zoekt 
vrijwilligers die goed 
kunnen luisteren. Die 
een ander weer op 
weg kunnen helpen 
door een gesprek 
met echte aandacht.

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

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

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

Opleidingen voor Jazz en 
Lichte Muziek in Amsterdam

Opleidingen voor Jazz en 
Lichte Muziek in Amsterdam

Opleidingen voor Jazz en 
Lichte Muziek in Amsterdam

020-665 63 38

Opleidingen voor Jazz en 
Lichte Muziek in Amsterdam

www.djam.nl

sinds 1990 • volledige muziekstudie (oa. combo, theorie, 
hoofdvak) • voorbereiding conservatorium/vakexamen  

Begin studiejaar 

in september

&
# ‘ControLe KWijt?’

Alcohol, drugs, gokken, etc.
ZELFHELPGROEP BUITENVELDERT

0800 – 0200596 (gratis) / 06-18772342
www.zelfhelp.nl / info@zelfhelp.nl

WWW.VOETREFLEXOLOGIE.COM 
Tel: 0222-319708 / mail: voetreflexologie@hetnet.nl 

Sporthal de Pijp te A’dam 

INFORMATIEDAG 
OPLEIDING TOT VOETREFLEXTHERAPEUT  

16 januari om 19:00u 

 

 Heeft u gevoel voor humor? 
Houdt u van opvoeden? 

Heeft u tijd en ruimte over? 
 

Word OPVOEDOUDER bij MTFC.  
Krijg een jongere in huis om hem/haar via de 
MTFC-METHODE gedurende 6/9 maanden 

vaardigheden bij te brengen voor een 
succesvollere toekomst.  

06-51036933 of  www.mtfc.nl 

meer bewegen voor Ouderen 
organiseert in heel amsterdam 
diverse bewegingsactiviteiten 
voor mensen van 55-100 jaar en 
voor mensen met chronische 
aandoeningen.

Informatie hierover  
vindt u op onze website:

www.mbvo-amsterdam.nl
of bel 020-8861070

e-mail:  
mbvo_amsterdam@hotmail.com

CONDITIETRAINING, BODYSHAPE, BUIKDANSEN 

voor iedereen van 1 tot 100 jaar bij

[GYMNASTIEK VERENIGING AMSTERDAM-ZUID]

voor meer informatie kijk op www.gvaz.nl
mail naar info@gvaz.nl of bel 020-6710475

dans de
Argentijnse tango !

Kerst in de Vredeskerk
Van Hilligaertstraat /Pijnackerstraat, 

www.amsterdam.vredeskerk.nl

Maandag 24 december
16.30 uur Kerstviering van en voor kinderen. 

Kom verkleed als herder, schaap of engel. Speel 
en zing mee! | 20.30 uur Nachtmis. Het koor van 

de Lieve Vrede zingt (Nederlands). Vanaf 20.10 
uur kerstsamenzang. | 23.00 uur Nachtmis. Het 
Canticum Anglicum zingt (Engelse koormuziek). | 

Vanaf 22.40 uur kerstsamenzang.

dinsdag 25 december
11.00 uur Hoogmis. Het Salve Reginakoor zingt 

(Latijn). Vanaf 10.40 uur kerstsamenzang.

Woensdag 26 december
11.00 uur Hoogmis. Het Koor van de Lieve Vrede 

zingt (Nederlands). | 14.00 uur Kindje wiegen 
bij de kerststal. Er worden kerstliedjes gezongen.

Chocolademelk toe.

nieuWjaarsdag
1 januari 12.00 uur Hoogmis. Het Salve Reginakoor 

zingt (Latijn). | Uitvoering van het lied “O suver 
maeght van Israël” met cellobegeleiding.

Van harte welkom! (geen kaarten nodig)

WorKsHop 
gitaarteCHnieK 
za 5 dec in Studio Franjo (De Pijp)

Ga naar: 
www.gitaarlesrenedohmen.com/workshop
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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 dinsdagavond  5 februari- 12-26  februari,  
5 maart, slotbijeenkomst 2 april

Nieuw
cursus  voor gescheiden ouders 
start in maart; u kunt zich nu aanmelden
cursus voor Engels sprekende ouders 
Aanmelden: oudercursusoudzuid@combiwel.nl en info 
via het opvoedpunt  020-4715492

Ouder-en kind speelgroep  
woensdag 14.30- uur -16.30 uur 
Elke week zijn ouders met hun kindjes van 0-4 jaar  welkom 
tijdens de spelinloop. Medewerksters begeleiden een vast 
programma voor de kinderen. Ouders nemen drinken en fruit 
voor de kinderen mee. Voor koffie/thee wordt gezorgd. 
Peuterspeelzaal Haas Huppel in Buurtcentrum de Pijp 
2e Jan van der Helststraat 66  Voor vragen en info
Annet Staal 020-3054974.

www.pitprojecten.nl

De basiscursus start op 22 jan. nabij 
De Clercqstr. om 20.00 uur. Meer info en 
cursussen: www.pitprojecten.nl  
of 06 24143749

meditatie
P I T !
Begin 2013 met een cursus  
mediteren!  

Ostadetheater: Undecided Storm 

Singer-songwriter Klaske Oenema maakte 
een nieuw album, Undecided Storm, in 
samenwerking met multi-instrumentalist 
Harm Wierda, met wie ze ook live op-
treedt. Oenema en Wierda onderzoeken 
hun vorm als duo al spelend. De eenvoud 
van het liedje van Oenema, haar gitaar-
spel en warme stem, de veelal poëtische 
teksten, worden ondersteund maar her en 
der ook uit het lood getrokken door Harm 
Wierda, een vindingrijke toetsenist die 
binnen de grenzen van de liedjes zijn vrij-
heid verkent. Wierda beheerst zijn geluid 
tot in de details en haalt uit zijn instru-
menten wat erin zit.  De minimalistische 
arrangementen neigen soms naar abstrac-
tie, maar worden bij elkaar gehouden door 
de pakkende melodielijnen van Oenema 
en haar persoonlijke vertelwijze. 

Ostadetheater, Van Ostadestraat 233,  
20 december 20:30 uur

Ned 2: Goud, Wierook en Mirre

De Evangelische Omroep maakte een 
reportage over de voedselbank in Amster-
dam Zuid, gevestigd in de Lutmastraat 
in De Pijp. Er zijn opnames gemaakt met 
leerlingen van de Nicolaas Maasschool, 
die een speelgoedactie op touw hadden 
gezet voor kinderen van cliënten bij de 
voedselbank. Zodat ook zij van Sinterklaas 
cadeautjes zouden krijgen. En de kok van 
het Amstelhotel bereidde 14 december ter 
plekke een diner voor zo’n dertig cliënten. 
Dat werd opgediend in het in kerstsfeer 
getooide uitgiftepunt. De reportage is te 
zien in het programma Goud, Wierook en 
Mirre, op 

22 december op Nederland 2, 19.30 uur

Agenda aanraders

De Wit | 
Consultancy
steunend, 
structurerend 
en discreet

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

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.

De kerstboom, die niet
in de grond mocht. Een titel 

voor een kerstverhaal, en ook nog echt 
gebeurd, gewoon in De Pijp, in het Hemony-
kwartier. Daar plaatsen de buren ieder jaar met 
hulp van het stadsdeel een kerstboom op de 
stoep voor Coffeeshop Yo Yo. Buren hangen er 
lichtjes in en de naburige schoolkinderen hun 
eigen kerstversieringen. Het is er feest. Maar nu 
ging het bijna niet door. Zonder vergunning 
mocht de boom niet op straat staan. Ook al had 
het stadsdeel jarenlang geholpen met het 
plaatsen van de boom zonder vergunning, nu 
mocht het niet meer. Een vergunning aanvra-
gen duurt wel zes weken. Dan is de kerst allang 
voorbij. Hoe moet het dan met de kunstwerkjes 
van de schoolkinderen en de 'Christmas carrols' 
die de buren op kerstavond samen zingen bij de 
boom? Net als in een kerstverhaal verschenen 
de engelen en ze streken de bureaucratische 
regels glad: de vergunning kwam alsnog. De  
stadsdeelmannen plaatsten weer de boom, 
buren hingen er lichtjes in en schoolkinderen 
hun zelfgemaakte versieringen. En zo werd het 
in de Hemonykwartier weer een vrolijke 
kerstfeest. Met een boom, lichtjes, kunstwerk-
jes, 'carrols' en dit jaar voor het eerst een echte 
vergunning. 

 Foto en tekst: Maarten Wessselink

Daniel Stalpertstraat 105
Tel 7555825 / 0626706654

www.cafelifeamsterdam.nl
Ook voor feesten en Partijen

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 

DE VERENIGING STADSVERVOERBELANG
is vertegenwoordigd in de Reizigers Advies Raad van 
de Stadsregio Amsterdam, behartigt de belangen van 
reizigers in het openbaar vervoer, vergadert maan-
delijks en nodigt belangstellenden graag uit mee te 
denken over de toekomst van ons OV!

Email: stadsvervoerbelang@gmail.com

Nieuw in Amsterdam Zuid De Pijp 

Kinderdagverblijf 
sientje

Kinderdagverblijf Sientje is een klein professioneel 
kinderdagverblijf waar we communicatie en een 

persoonlijke benadering belangrijk vinden. Wij bie-
den opvang aan 12 kinderen van 0-4 jaar. Kinderdag-

verblijf Sientje zit in een licht pand met ruime tuin 
en is makkelijk bereikbaar. Onze openingstijden zijn: 

Maandag t/m vrijdag van 07:30 tot 18:30 uur.

Zoekt u nog opvang en wilt u komen kijken? 
Maak dan even een afspraak. Bel 0615408035.

www.kinderdagverblijf-sientje.nl | Ceintuurbaan 207hs

Zoekt u een kinderdagverblijf waar meer dan 
alleen opvang wordt geboden? Kies dan voor 

kinderdagverblijf Sientje.

Neem contact op en vraag naar de mogelijkheden.



december 20128      

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.nlKinderkookcafe: 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.nlGoede 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? Koersbal spelen onder leiding van 
Siska Overwater. 

Wanneer? Iedere maandag van 11:00 
tot 13:00. 

Wat gebeurt er op een bijeenkomst 
precies? Tijdens de gehele bijeenkomst 
wordt in paren van twee het spel 
gespeeld. 
Koersbal is vergelijkbaar met jeu de boule, 
maar wordt binnen gespeeld. De bedoe-
ling van het spel is om een bal, vanuit een 
afspeelvak, over een mat zo dicht mogelijk 
bij de ‘jack’ te rollen. De jack is een kleine 
witte bal die vooraf op de speciale viltmat 
is geplaatst. Voor elke bal die dichter bij de 
jack ligt dan de beste bal van de tegen-

stander krijgt men een punt. De speler met 
de meeste punten wint. Koersbal kan in 
een paar minuten geleerd worden. Men 
kan het direct spelen. De voortdurende 
afwisseling van geconcentreerd spelen, 
het kijken naar elkaars spel en het samen 
zoeken naar een oplossing van een moei-
lijke spelsituatie, geeft het koersbalspel 
een gezellige sfeer.
In de pauze wordt samen koffie en thee 
gedronken en geluncht.

Waarom mag ik deze activiteit niet 
missen? Een mooie gelegenheid voor 
ouderen om gezellig samen een spel te 
doen en elkaar op die manier beter te 
leren kennen. Siska organiseert en bege-
leid het spelen van koersbal al 28 jaar. 

Voor meer informatie kan via het Huis 
van de Wijk contact worden opgenomen 
met Siska.

Kan ik elk moment instappen? Ja. 
Op dit moment is er een vaste groep van 
zes deelnemers die rond de 80 en 90 
jaar zijn. Siska ziet graag nog veel meer 
mensen komen.

Zijn er kosten aan verbonden? De 
kosten zijn 1 euro per keer en tegen 
vergoeding kan koffie en thee gedronken 
worden.

Aaltje Zonneveld

In the picture 
Activiteiten van het Huis van de Wijk De Pijp toegelicht door hun begeleiders.  
Dit keer Siska Overwater als begeleidster van koersbal. 

Siska Overwater gefotografeerd door Maarten Wesselink

Foto: Christine Westerveld

HET HUIS 
VAN DE WIJK 
WENST U 
PRETTIGE 
DAGEN


