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‘Zolang  
de yuppen 
maar niet 
de overhand 
krijgen’

WIJKCENTRUM
CE INTUUR

De Pijp

Eddy Bar en Fetch, bruin café en hip service bedrijf in de Oude Pijp. Een nieuwe generatie zorgt voor veranderingen in de buurt.

Iedereen kent het clichébeeld 
van de 'yup', strak in het pak, 
gehaast en luid bellend op 
straat. Sinds de stad vanaf 
de jaren negentig weer in 
trek is, hebben veel young 
urban professionals uit 
andere delen van het land 
zich in de Amsterdamse 
binnenstad gevestigd. Op de 
grachtengordel en de Jordaan 
hebben ze hun stempel al 
gedrukt en dat lijkt nu ook met 
De Pijp te gaan gebeuren. Hoe 
ervaren oudere buurtbewoners 
de veranderingen in de buurt, 
waarmee de sfeer van de 
volksbuurt met de tijd lijkt te 
verdwijnen? 

Twee verschillende culturen
Oudere Amsterdammers en ‘yuppen’ lijken 
in eerste instantie lijnrecht tegenover el-
kaar te staan. Stap een bruin café binnen 
en je zult horen dat de yuppen ‘overal’ zijn 
en ‘de boel naar hun hand willen zetten’. 
‘In feite moet je ze zien als buitenlanders. 
Het zijn twee verschillende culturen’, legt 
een geboren Amsterdammer uit. Het on-
derzoek dat ik als cultureel antropoloog 
in de Oude Pijp heb gedaan draait om dit 
thema. Hoe kijken bewoners die al lang in 
een veranderende buurt als de Oude Pijp 

wonen precies aan tegen de huidige ont-
wikkeling? Roept de komst van yuppen bij 
hen enkel weerstand op? Een paar jaar ge-
leden stond er met graffiti ‘Alle yuppen de 
pijp uit’ op een muur in de buurt gespoten. 
Is dit ook de opvatting van oudere buurt-
bewoners? 

Kapsones
Uit mijn onderzoek onder bewoners die 
zo’n dertig jaar of langer in deze populaire 
buurt wonen, blijkt dat zij inderdaad weinig 
herkennen in de (relatief) rijke, jonge men-
sen die volop in het straatbeeld aanwezig 
zijn. Oude bewoners die ik sprak vinden 
yuppen erg gericht op geld verdienen, een 
luxe leven leiden en bovendien hebben ze 
vaak ‘kapsones’. Anders dan zijzelf ervaren 
veel oude bewoners, die gehecht zijn aan 
de Oude Pijp, yuppen als weinig betrokken 
bij de wijk. ‘Of ik nou hier of daar woon, als 
ik maar goed woon’, zo verwoordt één van  

hen de mentaliteit van yuppen. Toch klagen 
yuppies veel, bijvoorbeeld over de overlast 
van de markt. Zaken die volgens oude be-
woners juist bij de buurt horen. ‘Ze willen 
gaan bepalen wat wel en niet mag in de 
buurt, terwijl ik hier ben geboren’, zegt een 
bewoonster die vindt dat wonen in de stad 
nu eenmaal om enige flexibiliteit vraagt.

‘Ze vinden de levendigheid 
die jonge mensen met zich 
meebrengen leuk’

Nieuwe generatie
Ondertussen realiseren ‘Pijpenezen’, zich 
ook dat de jonge instromers een nieuwe 

generatie zijn, net als zijzelf toen zij in de 
Oude Pijp kwamen wonen. Ze vinden de 
levendigheid die jonge mensen met zich 
meebrengen leuk. En veranderingen be-
schouwen zij ook als iets natuurlijks. Zo 
zegt een barman over het verdwijnen van 
oude cafés: ‘Een heleboel mensen vinden 
’t jammer dat er nog maar weinig bruine 
kroegen zijn, en ’t is ook jammer, maar d’r 
zijn gewoon niet genoeg klanten. Die men-
sen zijn gewoon letterlijk uitgestorven bij-
na, hoe lullig het ook klinkt. En daar kan je 
niet meer van leven als je zo’n zaak hebt.’ 

Minder criminaliteit
Verder vinden alle bewoners dat de Oude 
Pijp de afgelopen dertig jaar enorm is op-
geknapt. Er is veel minder criminaliteit en 
in plaats van dichtgetimmerde afbraak-
panden staan er nu gerenoveerde huizen 

lees verder op pagina 2

Horeca ondernemers opgelet: Vanaf de volgende uitgave 
van De Pijp Krant kunt u op de voor u speciaal ontworpen 
binnenpagina’s adverteren (zie omschrijving op pagina 4)

Dinsdag 5 maart was de warmste ooit gemeten! In De Bilt werd het 15.9 graden Celsius. Wie kon zat buiten en genoot – na een lange winter – van het weldadige lentezonnetje. Hier in de Eerste van der Helststraat.

Rechts: De Piet Kramerbrug - officieel ’Brug 400 Amsterdam‘ in renovatie. De brug ligt tussen de Jozef Israëlskade en de Amstelkade. Foto’s: Christine Westerveld 

Oude volksbuurten als de Jordaan en De Pijp zijn de laatste decennia 
sterk van karakter veranderd. Voor de oorspronkelijke bewoners 
kwamen  veel jonge hoogopgeleiden in de plaats. Cultureel 
antropologe Inte van der Tuin onderzocht hoe de oudere bewoners 
in de Oude Pijp deze verandering ervaren. Ze schreef er voor haar 
studie aan de Universiteit van Amsterdam haar masterscriptie over 
met de titel ‘Ze moeten  niet de overhand krijgen’. Op woensdag 
20 maart geeft ze een lezing bij de Keyserkring (Hendrick de 
Keyserplein 45, 15:00-17:00 uur. Toegang: gratis.)   
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Bart in De Pijp
Horizontaal
   1.  soort voortplantingsbeweging? (12)
   8.  een berggebied doorzoeken? (9)
   9.  kruiswoord (4)
 10.  onbeschaafd geluid (5)
 11.  werk van een natuurwetenschapper? (8)
 12.  bij dit bedrijf loopt het in de soep (4)
 14.  wederzijdse band (4)
 15.  deze Egyptenaar is goed met het hoofd (4)
 18.  nageslacht van Doutze Kroes? (13)
 19.  serieuze jongen (5)
 20.  kernactiviteit (9)

Verticaal
   1.  kinderkamer? (11)
   2.  zuiver bezien lijkt ze op haar (5)
   3.  eet pap voor zo’n rit! (6)
   4.  Duits klokkenspel (13)
   5.  de basis voor deze drank is graan (7)
   6.  opslagruimte (7)
   7.  vals geld? (12)
 13.  het is niks (6)
 16.  ligt vlak onder water (4)
 17. muzikaal lichaamsdeel (6)

Deli ‘Le Salonard’
Eerste van der Helststraat

© 2013 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, 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 maandag 15 april 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 december: 
Ank van Rooijen

Oplossing december Horizontaal: 1.O 4.spalk 7 
kerststal 10. engelenhaar 11.dennennaalden 13.ets 
16.sterren. Verticaal: 1.O 2.spitskolen 3.vliespinda 
5.Lek 6.Pan/pan 8.enen 9.land 12.nectar 14.st. 15.te

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

door Christine Westerveld

vervolg van pagina 1

met geveltuintjes. Dit heeft de reputatie 
van de buurt sterk verbeterd. Vroeger 
kregen mensen het gevoel zich te moeten 
schamen voor het feit dat ze in de Oude Pijp 
woonden, vertelt een bewoner: ‘Als je toen 
tegen mensen zei dat je in De Pijp woonde, 
reageerden ze: In die achterbuurt?! Terwijl 
als je nou zegt dat je in De Pijp woont: Oh, 
in De Pijp. Leuk wonen, hè? Dat is gewoon 
een heel groot verschil.’  

Niet vanzelfsprekend
Mensen die al lang in Amsterdam wonen, 
zijn zich ervan bewust dat het ‘opbloeien’ 
van de wijk niet vanzelfsprekend is. In de 

jaren zeventig en tachtig zagen zij andere 
Amsterdamse buurten drastisch verande-
ren door de komst van migranten. Deze 
mensen kregen de woningen toegewezen 
van het grote aantal vertrokken Amster-
damse gezinnen, waardoor verschillende 
wijken een ‘buitenlands’ karakter kregen. 
Een bewoner vertelt over een ervaring in 
de jaren tachtig in de Baarsjes waar een 
brand woedde: ‘Ik kan me nog heel goed 
herinneren dat ik schrok. Want ik wist wel 
dat er veel allochtonen in de buurt woon-
den. Maar ik keek de staat in, en werkelijk 
waar, vanaf álle balkons zag ik zo’n hoofd-
doek naar de brand kijken. En dat had ik me 
nooit gerealiseerd, dat er in die hele straat 
gewoon bijna geen Nederlander meer 

woonde. En op dat moment schrok ik daar 
eigenlijk wel van.’

‘De meeste oudere 
bewoners waarderen de 
mengelmoes die de buurt 
is geworden’

Tevreden
In de OuDe Pijp heeft de afgelopen decen-
nia niet één groep bewoners gedomineerd. 
De meeste oudere bewoners waarderen de 
mengelmoes die de buurt is geworden en 
vinden dat de buurt zich ‘de goede kant’ 
op ontwikkelt. Zelfs vroegere buren die 

zich toentertijd beter voelden omdat ze 
naar nieuwbouw in Almere, Purmerend 
of Lelystad waren verhuisd, balen daar 
nu van. ‘Ze hebben spijt als haren op hun 
hoofd, want dat is ook niks daar, allemaal 
zo afgelegen’, vertelt een bewoner die nog 
steeds in het huis woont waar hij zeventig 
jaar geleden is geboren. Terug verhuizen 
naar Amsterdam is echter lastig, omdat 
de huizenprijzen er sterk gestegen zijn. 
Bewoners die wel een betaalbare woning 
in de geliefde Oude Pijp hebben, zitten nu 
dus eigenlijk voor een dubbeltje op de eer-
ste rang. Zij zijn tevreden. Zolang yuppen 
maar niet ‘de overhand’ krijgen.      

Tekst en beeld: Inte van der Tuin

Huurdersnetwerk Zuid
Sinds 2012 is er in Stadsdeel Zuid naast 
de al bestaande huurdersverenigingen 
(de Pijp en  Zuideramstel) een netwerk 
van huurders tot stand gekomen, het 
Huurdersnetwerk Zuid. Via een nieuws-
brief brengen zij huurders op de hoogte 
van de laatste ontwikkelingen op het 
gebied van huren, zoals het landelijk 
huurbeleid en hoe dat uitwerkt op lo-
kaal niveau. Sinds de eerste nieuwsbrief 
zijn er al 150 aanmeldingen bij geko-

men. Er is dus behoefte aan informatie 
over huren en een netwerk dat daarin 
kan voorzien.

Aanmelden? Wilt u ook op de hoogte 
blijven van het laatste nieuws op het ge-
bied van huren? Meld u dan aan via het 
e-mailadres: huurdersnetwerkzuid@
wijkcentrumceintuur.nl

Bijdragen aan de nieuwsbrief?
Heeft u nieuwsfeiten, verhalen, ervarin-
gen of een mening die u met andere 
huurders wilt delen? Mail naar huurders-
netwerkzuid@wijkcentrumceintuur.nl

Woningnet Spreekuur: 
hulp bij het zoeken naar een woning
Vanaf 3 april kunnen woningzoekenden op 
woensdag van 10.00 tot 12.00 uur terecht 
bij het Woningnet Spreekuur in Wijkcen-
trum Ceintuur, Gerard Doustraat 133. De 
vrijwilligers van het spreekuur bieden hulp 
bij het zoeken naar een woning via Wo-
ningnet, laten de mogelijkheden zien van 
de website en geven uitleg over regels en 
voorwaarden van huren in Amsterdam.

 Woningzoekenden kunnen hiervoor 
ook bij de woningcorporaties terecht, des-
ondanks blijkt er  behoefte aan hulp bij 
zoeken naar een woning op de website van 
woningnet. 

Daarom namen bewoners het initiatief 
voor dit Woningnet Spreekuur. Ze worden 
daarin bijgestaan door het Wijksteunpunt 
Wonen Zuid. De verdere organisatie wordt 
door de bewoners geregeld in samenspraak 
met Wijkcentrum Ceintuur.

Alles weten over woonruimte-
verdeling? Word vrijwilliger en krijg 
een gratis training! 
Het Woningnet Spreekuur zoekt nog 
vrijwilligers die eens per twee weken op 
woensdagochtend het spreekuur wil-
len draaien. Het Wijksteunpunt Wonen 
verzorgt op 27 maart een training voor 
aspirant vrijwilligers. Daar leert u de ge-
wijzigde regelgeving rondom woningtoe-
wijzing en krijgt u tips en 'tricks' om de 
woningnet-website zo te gebruiken dat 
de kans om een woning te vinden zo groot 
mogelijk wordt.

Informatie
Voor meer informatie over het 

Woningnet Spreekuur kunt u contact 
opnemen met Alies Fernhout  

tel: 020-6764800  
of via het e-mailadres:  

info@wijkcentrumceintuur.nl
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Spreekuur woningnet van start

Op 4 mei wordt wederom de jaarlijkse herdenking georganiseerd bij IJssalon 
Coco in de van Woustraat. We horen regelmatig dat ouderen uit de buurt graag 
aanwezig willen zijn, maar geen vervoer hebben om te komen. De Wijkpost 
voor ouderen wil hier in bijstaan. Wilt u ook aanwezig zijn bij de herdenking? 
Neem dan contact op met Adinda de Baat, Wijkpost de Pijp 020 4704850 of 
a.debaat@combiwel.nl
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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).

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 woensdagochtend  
van 09.00 tot 12.00 uur en 

donderdagavond van 19.30 tot 21.00 uur,  
Gerard Doustraat 133.

Op het spreekuur…

Voor groepen bewoners die 
mogelijkheden zoeken om te kunnen 
besparen op hun energiekosten 
geeft het Wijksteunpunt Wonen Zuid 
een voorlichtingsbijeenkomst over 
energiebesparing. 

Uit onderzoek is gebleken dat je woon-
gedrag de hoogte van je energierekening 
voor een derde deel kan bepalen. En de 
staat van je woning (isolatie!) is al even 
belangrijk. Aan de hand van het energie-
verbruik van een gemiddeld gezinshuis-
houden krijgen bewoners adviezen over 
het eigen woongedrag. Waarbij ook dui-

delijk wordt hoeveel je dan daadwerkelijk 
bespaart. Verder praktische tips en onder-
ling uitwisselen van ervaringen  hoe je het 
energieverbruik kunt verlagen. 

Interesse? Heeft u interesse om de voor-
lichting te volgen? Neem dan contact op 
met het Wijksteunpunt Wonen Zuid via 
het telefoonnummer 020 - 664 53 83. Bij 
voldoende aanmeldingen gaan we star-
ten. Bewoners kunnen zich ook als groep 
aanmelden. 

Op eigen kracht De Stichting Op Eigen 
Kracht heeft de voorlichting ‘energiebe-

sparing = geldbesparing’ eerder beschik-
baar gesteld voor klanten van de Voedsel-
bank. De voorlichting was onderdeel van 
de cursus ‘Op Eigen Kracht’, die je helpt 
grip te krijgen op je uitgaven en je  levens-
omstandigheden. 

Op Eigen Kracht is een samenwerking 
tussen Voedselbank Amsterdam Zuid, Puur 
Zuid en Combiwel. 

Nadat het Gemeentearchief in 2007 
uit het oude gebouw  aan de Am-
steldijk vertrok lag er een plan om 
het gebied opnieuw in te richten. 
Het moest een impuls geven aan 
de buurt, met een creatieve mix 
van wonen, cultuur, onderwijs en 
horeca. Als gevolg van de financi-
ele- en woningmarktcrisis heeft het 
project lange tijd stilgelegen. Nu is 
er een nieuwe projectontwikkelaar 
gevonden .In het gebouw van de 
reeds op het terrein gerealiseerde 
IVKO-school, werd op 25 februari een 
volle zaal bijgepraat over de laatste 
ontwikkelingen.

Nieuw plan
Het plan zoals het er nu ligt biedt plaats 
aan vijftig nieuwe koopwoningen en 
twintig studentenwoningen. Deze komen 
aan de oost- en westzijde van het Dora 
Tamanaplein en op de hoek Amsteldijk/
Rustenburgerstraat. Ook in het Asscherge-
bouw worden woningen en bedrijfsruim-
tes gerealiseerd. Onder het terrein komt 
een ondergrondse parkeergarage in twee 
lagen voor ongeveer tweehonderd auto’s. 
Er wordt een nieuw theater gebouwd met 
twee zalen, een studio en horeca. En in 
het voormalige Archiefgebouw komt een 
hotel met een stuk nieuwbouw aan de 

noordkant. Deze is te bereiken via een 
glazen luchtbrug. Bij het hotel komt ook 
een gedeelte voor 'short stay' wonen met 
zeventien eenheden. Dit heeft de nieuwe 
projectontwikkelaar Volker Wessels voor 
een volle zaal meegedeeld, in aanwezig-
heid van vertegenwoordigers van Stads-
deel Zuid, woningbouwvereniging Ymere 
en de betrokken architecten. 

150 hotelkamers
De belangrijkste wijziging in het oor-
spronkelijke bouwplan, is dat de ho-
telcapaciteit toeneemt, wat ten koste 
gaat van de bouw van woningen. In het 
oorspronkelijke plan was in het voor-
malige Gemeentearchief een klein hotel 
gepland. Hiervoor is echter geen exploi-
tant gevonden. Men is nu in gesprek met 
een hotelexploitant die wil dat het hotel 
een nieuwbouwuitbreiding krijgt aan de 
noordkant, zodat er ruimte komt voor 
zo’n 150 kamers (ter vergelijking, hotel 
Okura heeft 300 kamers). De naam van 
deze hotelexploitant is nog niet bekend 
gemaakt.

Niet enthousiast
Omwonenden zijn niet enthousiast. Zij 
hadden liever gezien dat er meer wo-
ningen zouden komen, vooral voor de 
lagere- en middenklassegroepen in de 

samenleving. Bovendien heeft men het 
gevoel dat het plan hen door de strot 
wordt geduwd. Er is onvrede over bouw-
hoogten die in het nieuwe plan hoger 
uitvallen, maar volgens het stadsdeel 
vallen alle plannen binnen de ruimte 
die het bestemmingsplan hen biedt. Ook 
ziet de buurt weinig in 'short stay' en wil 
men liever permanente  bewoning. Met 
'short stay' neemt de betrokkenheid bij 
de buurt af. Bewoners vrezen dat dit de 
sociale samenhang in de buurt niet ten 
goede komt.

Inrichting ruimte
Het lijkt er op dat bewoners niet veel meer 
kunnen veranderen aan de plannen die op 
24 april aan de gemeenteraad zullen wor-
den voorgelegd. Men kan wel tot die tijd 
schriftelijke bezwaren insturen of bij de 
raadsvergadering inspreken. In een later 
stadium (na de zomer) kunnen bewoners 
wellicht nog invloed uitoefenen over de 
inrichting van de openbare ruimte. Zo 
moet het Dora Tamanaplein nog worden 
ingericht en komt er een nieuw plein tus-
sen bibliotheek Cinetol en het Asscherge-
bouw. De planning is dit najaar begonnen 
wordt met de bouw, te beginnen met de 
parkeergarage.

Ton van der Tas.

Minder woningen op Archiefterrein

In het gebouw van het voormalig Gemeentearchief wordt een hotel met 150 kamers gerealiseerd. Foto: Maarten Wesselink

Energiebesparing = Geldbesparing 
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= eten en drinken                      = catering

Mehmet Dalkiran is alweer vele 
jaren een van de drijvende krachten 
achter het familiebedrijf in de 2e 
Van der Helststraat (tegenover de 
Oranjekerk). Met zijn zus en later zijn 
broers nam hij de in 1986 opgerichte 
zaak in 1995 over. Sportschool Your 
Future probeert het hoofd overeind 
te houden in deze tijden van econo-

mische malaise en de concurrentie 
van nieuwe sportscholen.

Hand op de knip
Mehmet realiseert zich maar al te goed 
dat veel mensen het op dit moment best 
moeilijk hebben en extra letten op hun uit-
gaven. "Natuurlijk begrijp ik dat. Mensen 
zoeken naar de goedkoopste sportschool of 
gaan veel meer buiten sporten. Het gevolg 
daarvan merkten wij ook. Dus gingen we 
denken over hoe we de tarieven aantrek-
kelijker konden maken, zonder dat dit ten 
koste zou gaan van de kwaliteit en service 
die we bieden."

Het resultaat is een forse aanpassing van 
de prijs, aangekondigd via kleurrijke le-
vensgrote posters op de buitenramen. "En 

verder is er niets veranderd, de kwaliteit is 
hetzelfde gebleven", zegt hij. "We doen dit 
werk al zo’n 18 jaar dus we weten inmiddels 
wel hoe we toch rendabel kunnen blijven."

Persoonlijke band
"Het is wel hard werken", vervolgt Mehmet. 
"Weken van 60, 70 uur zijn geen uitzonde-
ring maar wij vinden dat geen probleem, 
wij houden van ons werk." Mehmet denkt 
niet in termen van concurrentie. "Ik wil ook 
helemaal niet concurreren met anderen, 
ik wil alleen maar zo goed mogelijk mijn 
werk doen. Wij zijn geen fabriek waar je 
nummer zoveel bent en er maar op los kunt 
sporten. We kennen al onze klanten, die 
persoonlijke band vinden we belangrijk."

In een interview met deze krant enkele 

jaren terug liet de sympathieke onder-
nemer al weten dat hij Pijpbewoner is in 
hart en nieren. "Ik heb enige tijd in Almere 
gewoond maar wilde al snel terug naar 
Amsterdam’’ zei hij toen. "Dat is mijn stad 
en vooral De Pijp is echt mijn plekje. Hier 
bruist het. Er zijn altijd mensen op straat. 
Ook 's nachts komen er altijd wel een paar 
mensen voorbij fietsen. En bijna de hele 
dag door kun je hier ergens wel wat te eten 
kopen, ook erg fijn." 

Welkom
Zijn eigen Your Future is uiteraard nog 
steeds zijn favoriete plek in De Pijp, zoals 
hij in het eerdere gesprek aangaf. "Ik houd 
van mijn zaak en ook van mijn buren, zoals 
de fietswinkel op de hoek, de shoarmazaak 

en café De Regenboog. Ik ben Turks én 
ook Nederlands. Turkse mensen zijn altijd 
benieuwd hoe het met de buren gaat. Wij 
houden van contact. Wij willen anderen het 
gevoel geven dat ze bij ons welkom zijn."

Lach
Dat Mehmet een hartelijk mens is blijkt wel 
uit wat hij me tot slot van het gesprek zegt. 
"Ik zie mijn klanten graag met een gezonde 
lach op hun gezicht weer weggaan na een 
bezoek aan onze sportschool. Het is in deze 
tijd niet eenvoudig om nog te kunnen la-
chen. Als me dat toch lukt bij anderen dan 
ben ik tevreden, dan draag ik toch iets ex-
tra bij aan deze maatschappij."

tekst en beeld: Peter Leemeijer

Fitnesscenter Your Future ziet toekomst zonnig in

Vanaf de volgende uitgave van De Pijp Krant zijn deze binnenpagina’s gewijd aan 
bovenstaande plattegrond met locaties van horecaondernemers, voorzien van foto’s, 

aanbiedingen, menu’s of suggesties.  
Deze binnenpagina’s kunnen uitgenomen worden en bewaard  

om ideeën op te doen voor culinaire uitstapjes.  
Wilt u ook op deze pagina’s staan? Mail dan voor de voorwaarden naar 

q.voorn@wijkcentrumceintuur.nl
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Repair Café De Pijp:  
samen repareren!
Zondag 24 maart 12.00-16.00 uur  
(Een weekje eerder ivm Pasen)

In Nederland gooien we veel dingen weg 
waar je met een eenvoudige reparatie nog 
jaren plezier van kunt hebben. Jammer 
van het geld en het verlies aan kostbare 
grondstoffen (milieu!). Het Repair Café 
brengt daar verandering in. De deskundige 
vrijwilligers laten je zien dat repareren 
vaak makkelijker is dan je dacht en 
bovendien erg leuk. Ze vertellen je of het 
artikel nog gemaakt kan worden of dat 
het echt 'oveleden is'. Je leert repareren en 
je leert ook anderen mensen uit de buurt 
kennen. Met een kopje koffie erbij, wat wil 
je nog meer.

Textiel en apparaten:  
Galerie Coffeeshop YoYo,  
Tweede Jan van der Heijdenstraat 79

Fietsen:  
Fietswerkplaats Smerig,  
Van Ostadestraat 233E. 

Een kleine donatie wordt erg op prijs 
gesteld, daar betalen we de benodigde 
materialen van om te repareren. Meer 
weten? Bel met Lilian van Natuur- en 
milieuteam De Pijp, 020-400 45 03 (ma-do 
tussen 14 en 18.00 uur) of mail nmt@
wijkcentrumceintuur.nl.

Computer  
Repair Café De Pijp
Woensdag 12 maart 19.30-21.30 uur

Voor het repareren van computers en 
randapparatuur heb je ander gereedschap 
nodig en vrijwilligers met specifieke ken-
nis. Vandaar deze speciale versie van het 
Repair Café. Laat ons van tevoren weten 
wat je komt laten repareren, dan kunnen 
we voor het juiste gereedschap zorgen. 
Mail naar: giovannitien@gmail.com, 

Locatie  
Wijkcentrum Ceintuur,  
Gerard Doustraat 133. 

Voor reparatie van andere apparatuur, 
textiel en fietsen kunt u terecht bij het 
reguliere Repair Café, op de laatste zondag 
van de maand. Eerstvolgende op 24 maart 
(een week eerder door Pasen).

Handige Helpers gezocht 
voor het Repair Café De Pijp

Het Repair Café De Pijp is op zoek naar 
vrijwilligers die weten hoe een apparaat in 
elkaar zit en snel zien of het te repareren is 
of niet. Wat krijg je er als vrijwilliger voor 
terug? Blije gezichten als iets het weer doet. 
Gezelligheid, leuke contacten met de be-
zoekers en tussen de vrijwilligers onderling. 
Natje en droogje door andere vrijwilligers. 
Spreekt het je aan? Elke laatste zondag van 
de maand tussen 12 en 16 uur is er een Repair 
Café. Voor meer informatie kijk op http://
wijkcentrumceintuur.nl/nmt/repair-cafe-
de-pijp.

Beleef de Lente van start 
Al vanaf 1 maart

Voor het zevende jaar op rij heeft Vogel-
bescherming Nederland in een aantal 
vogelnesten camera's geïnstalleerd. Zo 
kan iedereen het leven van de vogels in 
het broedseizoen op de voet volgen. Dit 
jaar komen er acht verschillende vogels 
in beeld en ook 'onze' gierzwaluwtjes in 
de Oranjekerktoren mogen weer met de 
'uitzending' mee doen. Op 1 maart gaan 
de camera’s aan. De gierzwaluwen zijn er 
dan echter nog niet. Zij komen pas in de 
laatste week van april terug uit Zuidelijk 
Afrika. Dankzij piepkleine 'geolocators', 
bevestigd op een aantal vogels uit Zweden 
en Engeland, kunnen we hun wereldreis 
volgen. Ornitholoog Evert Pellenkoft komt 
er op donderdag 16 mei over vertellen in 
het Wijkcentrum Ceintuur, als onderdeel 
van de lezingcyclus 'In de Pijp is altijd 
wat te doen'. (aanvang 20:00 uur, Gerard 
Doustraat 133), meer informatie op 
www.wijkcentrum ceintuur.nl). 

'Onze' gierzwaluwen live volgen? 
Blijf kijken op www.beleefdelente.nl en 
(www.beleefdelentejunior.nl), de speciale 
versie voor scholen en kinderen. 

NL Doet! Dagje in het Park
Vrijdag 15 en zaterdag 16 maart 
10.00-15.00 uur

We gaan op verschillende locaties in het 
park aan de slag. We doen het onderhoud 
aan het helofytenfilter, vullen takkenrillen 
aan en verbeteren/vernieuwen de buiten-
ruimte van het Groen Gemaal. Bij-

voorbeeld het maken van compostbak-
ken, een scherm en onderstel voor de 
bijenkasten en andere voorzieningen 
zoals groente- en kruidenbak. Het Groen 
Gemaal bevindt zich in het Sarphatipark 
nabij de ingang tegenover de Eerste Jan 
van der Heijdenstraat.

NL Doet! Dagje in het Park
Donderdag 21 maart 20.00-21.30 uur

Lezing over vleermuizen in je buurt, 
In elke buurt zijn ze aanwezig, vleermui-
zen. In onze ogen mysterieuze vliegende 
zoogdieren. Ze kunnen slecht zien en 
vinden hun weg door echolocatie: via te-
rugkaatsing van geluidjes die zie uitstoten 
bepalen ze hun richting. Ze staan op de 
Rode lijst van beschermde dieren, want 
hun voortbestaan wordt bedreigd. Spleten 
en kieren van huizen en gebouwen 
worden gedicht waardoor hun huisvesting 
steeds moeilijker wordt. Ook het kappen 
van bomen, die ze gebruiken als aanvlieg-
route of om op prooien te jagen bedreigt 
hun bestaan. Vleermuisdeskundige Arie 
Swaan vertelt over hun huisvesting en 
laat zien hoe je in en rond je huis of bedrijf 
eenvoudig geschikte woonruimte voor 
vleermuizen kunt maken. Toegang gratis. 
Meer weten? Natuur- en milieuteam De 
Pijp, 020-400 45 03 nmt@wijkcentrum-
ceintuur.nl. Locatie: Wijkcentrum Ceintuur, 
Gerard Doustraat 133, 1073 VT Amsterdam.

Bijenwerkgroep in De Pijp
De eerste stap is gezet: een bijenwerk-
groep gaat van start in De Pijp. Vanuit het 
Groen Gemaal en de Cinetol Natuurtuin 
gaan vrijwilligers aan de slag met het 
houden van honingbijen. In het voorjaar 
verhuist de bijenpopulatie van Groen 
Gemaal naar de Geitenboerderij in het 
Amsterdamse Bos. Via de Pijp Krant en 
de 'Groene Ladder' van het Wijkcentrum 
Ceintuur houden we u van de Bijenwerk-
groep op de hoogte. U kunt zich opgeven 
voor de activiteitenladder van Natuur- en 
milieuteam De Pijp door een mailtje te 
sturen naar nmt@wijkcentrumceintuur.nl

Op de hoogte blijven van de activiteiten van 
Natuur- en milieuteam De Pijp? Meld u dan 
aan voor de Groene Ladder door een mailtje 
te sturen naar nmt@wijkcentrumceintuur.nl

Groene ladder aanraders

Pasen
De Goede Week (ook wel Stille Week, Heilige 
Week, Grote Week of lijdensweek genoemd) is 
in het christendom de naam voor de week vanaf 
Palmzondag tot Stille Zaterdag. In deze dagen tot 
en met het Hoogfeest van Pasen worden gebeur-
tenissen herdacht die de kern van het christelijk 
geloof uitmaken, met name het lijden, sterven en 
verrijzen van Jezus Christus. De Goede Week en 
Pasen worden daarom binnen de kerk in het alge-
meen als het belangrijkste liturgische hoogfeest 
beschouwd. Al wordt Kerstmis, tenminste in het 
Westen, door de mensen uitbundiger gevierd.

Pasen in de Vredeskerk
Rooms-Katholieke kerk, Vredeskerkplein 1

Za 23 maart, 14.00-16.30 uur: palmpaasfeest op het 
kerkplein, voor kinderen van 4- 11 jaar. palmpaas-
stokken maken, eieren verven, schminken. € 2,50

Palmzondag 24 maart 11.00 uur: Begin van de 
Goede Week, met palmwijding op het Vre-
deskerkplein en uitdeling van de palmtakjes. 
Kinderen met palmpaasstokken zijn van harte 
welkom! Daarna eucharistieviering. Het Canti-

cum Anglicum zingt (Engelse koormuziek).

Do 28 maart 19.30 uur: viering op Witte Donder-
dag. Het Salve Reginakoor zingt (Latijnse en Ne-
derlandse gezangen). Na afloop agapè-maaltijd.

Vr 29 maart 15.00 uur: kruiswegviering op Goede 
Vrijdag. Het Canticum Anglicum zingt. 
U kunt bloemen meenemen om het kruis te 
vereren. Om 19.30 uur gedachtenis van de dood 
van de Heer in de Oranjekerk.

Za 30 maart 21.30 uur: paaswake waarin de doop 
van een volwassene. Het Koor van de Lieve Vrede 
zingt Nederlands). Geen eucharistieviering.

Zo 31 maart 0.00 uur-zonsopgang: nachtelijke 
wake met lezingen, meditatie, gebed en zang. 
De nachtwake wordt afgesloten met een korte 
eucharistieviering rond 6.15 uur (één uur voor 
zonsopgang).

1e paasdag 31 maart 11.00 uur: hoogmis van 
Pasen. Het Salve Reginakoor zingt (Latijn).
Kinderoppas en kindernevendienst voor kinde-
ren van 0-10 jaar.

2e paasdag 1 april 11.00 uur: hoogmis met doop 
van een of meer kinderen. Het koor van de Lieve 
Vrede zingt (Nederlands). 

Als u wilt, kom dan feestelijk (in het wit ge-
kleed) naar de paaswake of hoogmis.

Pasen in de Oranjekerk
Protestantse kerk, 2e van der Helststraat 1-3

Za 23 maart 13.30-15.30 uur: Palmpaasstokmaak-
middag voor alle kinderen uit kerk en buurt. Zon-
dagmorgen meelopen in de Palmpasenoptocht.

Zo 24 maart 10.00 uur: Kerkdienst met dr. 
Hanneke Meulink-Korf, Palmzondag. Palmpa-
senoptocht voor de kinderen naar d’Oude Raai.

Do 28 maart 19.30 uur: Kerkdienst met ds. 
Jantine Heuvelink, Witte Donderdagviering met 
Avondmaal. Wij zitten aan tafel, delen brood 
en wijn en horen het verhaal over de laatste 
maaltijd van Jezus met zijn leerlingen.

Vr 29 maart 19.30 uur: Kerkdienst met ds. Jantine 
Heuvelink, m.m.v. cantorij o.l.v. Annemart Fran-
ken. Goede Vrijdag: een sobere viering waarin 
we luisteren naar het lijdensverhaal en in stilte 
de kerk verlaten. 

Za 30 maart 22.00 uur: Kerkdienst met ds. 
Jantine Heuvelink, Paasnachtdienst: Vanuit de 
doodse stilte hopen we op de komst van licht in 
het donker, een nieuw begin!

Zo 31 maart 10.00 uur: Kerkdienst met ds. Jantine 
Heuvelink, Pasen m.m.v. cantorij. Vreugdevolle 
paasviering vanuit het hoopvolle bericht over 
leven dat het wint van de dood.Paasspelletjes met eieren (C. Röhling, 1880)
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020 590 13 30
preventie@puntp.nl
www.puntp.nl/preventie

| sponsorbijdragen

Cursussen voor ouders van 
kinderen 0-12 jaar
Cursus Opvoeden in je Eentje
9.15-11.15 uur. 5 bijeenkomsten, te beginnen woensdagen 
17 en 24 april. 2e Jan vd Heijdenstr. 75-77

Nieuw
cursus  voor gescheiden ouders 
u kunt zich nu aanmelden
cursus voor Engels sprekende ouders 
Aanmelden: oudercursusoudzuid@combiwel.nl en info 
via het opvoedpunt  020-4715492 (Noor Karpe)

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.

« 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?

De Vrijwilligers Centrale Amsterdam in Zuid helpt 
u met het vinden van passend vrijwilligerswerk.

Bel voor een afspraak!
Telefoonnummer 020-530 1220

Vacatures online op www.vca.nu/zuid

Vrijwilligerswerk
Ook bij u in de buurt!

In een persoonlijk gesprek gaan 
we op zoek naar mogelijkheden 
die passen bij uw wensen en 
talenten.

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.

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 48-60 kg

1,65 m 51-64 kg

1,70 m 54-68 kg

1,75 m 57-72 kg

1,80 m 61-77 kg

1,85 m 68-86 kg

1,90 m 72-90 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, niet rokende vrouwen, 
van 30 tot 55 jaar 

met normaal gewicht 
(zie tabel)

Voor deelname ontvangt u een financiële 
beloning en reiskostenvergoeding

persoonlijk
betrokken
flexibel
transparant

Wilma den Uijl
Utrechtsedwarsstraat 85 c
1017 WD Amsterdam

06 267 930 77 020 771 29 97
 www.zielhuis-uitvaart.nl

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

De Wit | 
Consultancy
steunend, 
structurerend 
en discreet

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

Al voor 30 euro 
in de Pijp Krant! Ook 
contactadvertenties

mail q.voorn@wijkcentrumceintuur.nl

Amstelveen info@amstelhousing.nl 020 4417 775
Amsterdam exclusive@amstelhousing.nl 020 8942 512 / 06 1085 4367

Breda brabant@amstelhousing.nl 0768897471 06 1461 5653
Gooi & Vechtstreek gooi@amstelhousing.nl 06 1085 4367

Haarlem haarlem@amstelhousing.nl 06 5322 4521
Rotterdam rotterdam@amstelhousing.nl 06 2393 5535
The Hague thehague@amstelhousing.nl 06 1881 8525

Utrecht utrecht@amstelhousing.nl 06 2141 3151
www.amstelhousing.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

Doe mee aan de Vrijwilligersacademie-Zuid op  
www.va-zuid.net!
 Vrijwilligersacademie Amsterdam-Zuid organiseert 
trainingen, workshops, lezingen en meer. Het is een plat-
form voor het uitwisselen van kennis voor vrijwilligers in 
zorg en welzijn.  Wil je als vrijwilliger jezelf (verder) ont-
wikkelen en laten inspireren? Doe je vrijwilligerswerk en 
heb je vragen en/of ideeën? Op de website van de Vrijwil-
ligersacademie Amsterdam-Zuid vind je antwoorden op je 
vragen én alle informatie over de trainingen en workshops 
die we samen met onze partners organiseren.  Maar er 
is meer… Want heb je als vrijwilliger expertise en zin om 
zelf je kennis te delen en een workshop te organiseren? 
Behoefte aan een workshop die nog niet in ons reguliere 
aanbod staat vermeld? Meld dit aan op va-zuid.net en wij 
gaan er mee aan de slag…. wie weet staat jouw idee bin-
nenkort geprogrammeerd! 
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Kunstwerkplaats: Allemaal familie

Familie is belangrijk. Er wordt op de 
Kunstwerkplaats, een werkplaats voor 
kunstenaars met een verstandelijke beper-
king, veel gesproken over familie. Daaruit 
ontstond het idee voor een tentoonstel-
ling over familie. Sommige kunstenaars 
werkten aan de hand van  foto’s, anderen 
werkten uit hun herinnering. Ook de huis-
dieren die deel uit maken van de familie 
zijn niet vergeten. Familie is belangrijk 
en wordt steeds belangrijker. De huidige 
regering wil dat families meer betrok-
ken zijn bij de zorg voor mensen met 
een verstandelijke beperking. Met deze 
tentoonstelling worden de familiebanden 
alvast aangehaald! 

Kunstwerkplaats, Lutmastraat  181 - 183, 
t/m 29 april

Rialto: Lore

Een film van de Australische regisseur Cate 
Shortland.  Een liefdesverhaal, dat begint 
op het moment dat Duitsland de Tweede 
Wereldoorlog verloren heeft. Voorjaar, 1945: 
de Duitse tiener Lore staat er helemaal 
alleen voor nadat haar ouders, beide nazi’s, 
zijn opgepakt. Terwijl de troepen van de Ge-
allieerden zich verspreiden over Duitsland 
besluit ze met haar broertjes en zusjes te 
voet te vluchten naar oma. Tijdens de tocht 
door het door de oorlog verwoeste gebied 
ontmoet Lore een  mysterieuze jongen: de 
joodse vluchteling Thomas. Thomas bezorgt 
haar onbekende en verwarrende gevoelens 
van haat en verlangen. Maar om te overle-
ven zal zij iemand moeten vertrouwen die 
zij geleerd heeft te haten. Lukt het Lore om 
zich los te rukken van haar verleden en haar 
hart open te stellen voor haar verlangens?

Rialto, Ceintuurbaan 338, vanaf 7 maart

Rialto: Après Mai

Regisseur Olivier Assayas  neemt  de kijker 
in deze film mee terug  naar de periode 
vlak na de Parijse studentenrevolte van 
mei 1968. De 17-jarige scholier Gilles wordt 
volledig meegesleurd door de politieke en 
creatieve onrust van zijn tijd. Ondertussen 
probeert hij de balans te vinden tussen 
zijn passies, schilderen en de cinema, 
en zijn politiek engagement, dat bij zijn 
vrienden en vriendin de boventoon lijkt 
te voeren. Gilles en zijn vrienden vullen 
hun tijd met romantische ontmoetingen, 
artistieke ontdekkingen en reizen, die hen 
van Italië naar Londen voeren. Gaandeweg 
moet Gilles cruciale beslissingen nemen 
om zo zijn draai te vinden in deze turbu-
lente periode.

Rialto, Ceintuurbaan 338, vanaf 28 maart

Agenda aanraders

Amsteldijk
De prentbriefkaart was rond 1900 wat de 
sms nu is: een nieuwe uitvinding om elkaar 
snel een kort bericht te sturen. De afzender 
van deze kaart had zelfs aan twee letters ge-
noeg om zijn boodschap over te brengen aan 
zijn geliefde  in Haarlem;  met de letters Z.N. 
wenste hij haar op 31 december 1902 een zalig 
nieuwjaar!

We zien het begin van de Amsteldijk, ooit 
aangelegd om het polderlandschap tegen 
de rivier de Amstel te beschermen. De paar-
dentram rijdt langzaam naar zijn eindhalte 
op de hoek Amsteldijk/ Rustenburgerstraat 
en voorbijgangers poseren in alle rust midden 

op straat, met of zonder kar. Links de  heren-
huizen met hun grote verscheidenheid aan 
architectuur, zoals het opvallende torentje 
op het hoekpand bij de Tweede Jan van der 
Heydenstraat. 

Ongeveer op deze plek stond eeuwenlang de 
beroemde herberg De Beerebijt. Opgericht in 
een tijd dat rijke Amsterdammers hun buiten-
verblijf hadden aan de Amstel en Rembrandt 
er regelmatig rondliep met zijn tekenspullen. 
Zo'n herberg  was een geliefde plek om een 
glas te drinken, een pijp te roken en even weg 
te zijn uit de stad. Men genoot van het groene 
polderlandschap en keek naar de trekschuiten 
die hier vandaan vertrokken naar Utrecht, 
Delft en Den Haag. Zo'n trekschuit werd voort-
getrokken door een paard en was tot de komst 

van de trein een populair vervoersmiddel. Het 
was net wat sneller dan lopen. Utrecht werd 
bereikt na een reis van 6 a 7 uur. 

Later werd herberg De Beerebijt ook een 
populaire plek voor kunstenaars en voor 
schrijvers van De Tachtigers, een vernieu-
wende stroming binnen de Nederlandse 
literatuur. De dichter Willem Kloos noemt de 
plek in één van zijn verzen: 'Ach, Amsterdam, 
zucht hij, dáár is beschaving; Caves, Bodéga, 
Beerebijt en Pschorr, dáár krijgt mijn jeugdig 
begeerend hart laving'.

In de tweede helft van de 19e eeuw ver-
dween deze herberg om plaats te maken voor 
de bouw van De Pijp.

Ton van der Tas 

Ook dit jaar organiseert het 
Wijkcentrum Ceintuur onze kunst- 
en cultuursalon de Keyserkring. Na 
de succesvolle cyclus van vorig jaar 
willen we weer zes bijeenkomsten 
organiseren, met onderwerpen over 
kunst en cultuur.

❤ Tot aan de zomervakantie zijn er vier 
maandelijkse bijeenkomsten. Op 13 maart 
is er een extra bijeenkomst. We zijn dan 
te gast in de Oranjekerk om de tentoon-
stelling van het (inmiddels overleden) 
kunstenaarsechtpaar Jeanne en Jacques 
Wesselius te bekijken. De dochter van 
de kunstenaars zal ons rondleiden. Ook 
geeft de kunstcommissie van de kerk 
een toelichting over de kunstactiviteiten 
in de Oranjekerk. (van Ostadestraat 151)  
13 maart 15:00-17:00 uur, de toegang is 
gratis.

❤ De eerste Keyserkring-middag van 
de cyclus van zes bijeenkomsten is op 20 
maart. Cultureel antropologe Inte van der 
Tuin zal verslag doen van haar onderzoek 
naar de 'veryupping' of 'gentrification' van 

De Pijp. (Zie ook het door haar geschreven 
hoofdartikel hierover op pagina 1). Ze 
heeft drie maanden 'veldwerk' verricht in 
de Oude Pijp waar ze oude bruine cafés 
bezocht en met buurtbewoners sprak over 
de veranderingen in de buurt. 
Er is ruimte om vragen te stellen en na 
afloop met elkaar in gesprek gaan over de 
veranderingen in De Pijp en hoe u die zelf 
heeft waargenomen. 
Wo 20 maart Inloop 15:00uur, start 15:30, 
einde 17:00 uur. Toegang gratis, koffie en 
thee voor 'vriendenprijs'. 

❤ De 'gewone' maandelijkse bijeen-
komsten van de Keyserkring vinden (op 
woensdagen) plaats in het verenigingsge-
bouw van de Speeltuinvereniging Henrick 
de Keyser, (Henrick de Keyserplein 45) 
van 15:00-17:00 uur. Inloop om 3 uur, start 
half 4.

Aanmelden via keyserkring@wijkcentrum-
ceintuur.nl Een flyer met het programma 

van de bijeenkomsten wordt nog verspreid 
en op www.facebook.com/Keyserkring kunt 

u ons ook volgen.

Keyserkring weer van start!

Prenten van weleer
Free Willy 
Wijkcentrum Ceintuur organiseert voor 
het tweede jaar de Free Willy-dagen in 
De Pijp. Tijdens een aantal middagen 
kun je kennismaken met verschillende 
vrijwilligersorganisaties in De Pijp en 
de vacatures lezen die zij in de aanbie-
ding hebben. Om duidelijker te laten 
zien wat je als vrijwilliger kunt doen 
en bijdragen gaan we het liefst met de 
aspirant-vrijwilligers bij de organisaties 
in de buurt op bezoek, of we nodigen 
ze uit om op het Wijkcentrum voor de 
vrijwilligers een presentatie te geven. 

De bijeenkomsten staan gepland in 
maart, mei en oktober. In mei zijn we 
te gast bij de Voedselbank. Bent u ge-
interesseerd in vrijwilligerswerk in de 
buurt kom dan eens langs op een Free 
Willy-middag. We houden u telkens via 
De Pijp Krant op de hoogte van de plek 
en de datum. Mocht u als organisatie 
interesse hebben om een middag sa-
men met ons te organiseren dan hou-
den wij ons van harte aanbevolen.

Voor informatie en contact 
info@wijkcentrumceintuur.nl of 

tel. 6764800  
en vraag naar Mayra Paula 

zoekt vrijwilligers
Met andere vrijwilligers over de buurt berichten? 
De Pijp Krant zoekt journalisten en redacteuren

pijpkrant@wijkcentrumceintuur.nl 

Woon- en zorgcentrum 

Amsteldijk, voorheen 

Tabitha, bestaat 25 jaar. 

Dit wordt het hele jaar 

door gevierd met tal 

van activiteiten. Foto: 

Christine Westerveld
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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.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? De Digitale Huiskamer met Ruud 
Regenboog en Gerard Lok.

Wanneer? Iedere woensdag van 13:00 
tot 15:00 uur.

Wat gebeurt er precies op een 
bijeenkomst? Iedereen met vragen op 
het gebied van computers, mobieltjes, 
smartphones, tablets etc. kan langs 
komen om deze vragen te stellen 
aan Ruud en Gerard.  Vragen over de 
werking van de apparaten, maar ook 
bijvoorbeeld uitleg over het versturen 
van een mailtje of het gebruik van een 
fotoprogramma als Picasa. De Digitale 
Huiskamer bevindt zich in het compu-
terlokaal met daarin tien computers 
om gelijk mee te kunnen oefenen. 
Cursisten van Dubbelklik zijn ook van 
harte welkom om het geleerde in de 
Digitale Huiskamer in de praktijk uit te 
proberen. Ook geven Ruud en Gerard 
elke week van 14:00 tot 15:00 een pre-
sentatie over Facebook of Twitter, zodat 
iedereen hierover wat meer te weten 
kan komen. 

Waarom mag ik deze activiteit niet 
missen? Computers en internet maken 
een steeds groter deel uit van ons leven. 

Een bezoekje aan de Digitale Huiskamer 
is een mooie, laagdrempelige manier 
om hierover meer te weten te komen. 
Ruud en Gerard hebben allebei zeer 
veel ervaring op dit gebied en zijn 
ten zeerste bereid uitleg te verschaf-
fen en alle vragen te beantwoorden. 
Daarnaast kunnen zij zelfs helpen met 
bijvoorbeeld het maken van een CV 
of sollicitatiebrief, die voldoen aan de 
eisen die hier tegenwoordig aan gesteld 
worden. 

Kan ik elk moment instappen? 
Jazeker, met vragen kan iedereen elke 
week tijdens het computerspreekuur 
terecht. De presentaties over Facebook 
worden gegeven op 13, 20 en 27 maart, 
die over Twitter op 3, 10, 17 en 24 april. 
Gerard en Ruud gaan daarnaast op basis 
van de vragen die tijdens het spreek-
uur aan de orde komen, kijken of er 
behoefte bestaat aan presentaties over 
andere onderwerpen.

Zijn er kosten aan verbonden? 
De kosten bedragen 1 euro per persoon 
per uur. Zwart-wit printjes kunnen ge-
maakt worden voor 0,10 euro per print. 

Tanja de Vette

In the picture 
Activiteiten van het Huis van de Wijk De Pijp toegelicht 
door hun begeleiders. Dit keer Ruud Regenboog en 
Gerard Lok van ‘De Digitale Huiskamer’

Ruud Regenboog en Gerard Lok Foto: Maarten Wesselink

Made in De Pijp
Sjaals, kinderkleding, mozaïekjes 
en schilderijen, vervaardigd in De 
Pijp zelf. De nieuwe ‘Winkel van de 
Buurt De Pijp’ verkoopt eigen waar.  
Binnenkort gaan de winkeldeuren 
open, maar de bedrijvigheid bij de 
vrouwen achter het initiatief is nu al 
groot.

Van en voor creatieve mensen uit De Pijp, zo 
afficheren de oprichters van de winkel zich. 
Roos van Sitteren, Veejay Kauer en Corfia 
Mantouw behoren tot de harde kern van 
vrouwen die de onderneming, gesteund 

door Combiwel,  zijn gestart. Ze hopen dat 
de winkel snel betekenis krijgt voor de wijk, 
ook als ontmoetingsplaats van vrouwen met 
creatieve ideeën. De winkel geeft vrouwen 
de kans zelfgemaakte producten te slijten en 
hun talenten te ontplooien. Er moet contact 
ontstaan met allerhande zogenaamde zelf-
makers, bij wie sprake is van verborgen on-
dernemerschap:  in feite elke vrouw (of man), 
die breit, naait, haakt of op een andere ma-
nier met stoffen of materialen werkt, maar 
die niet precies weet hoe ze hun waar aan de 
man (of vrouw) moet brengen.  

Mix Bij het initiatief zijn voorlopig voorna-
melijk vrouwen in between jobs betrokken, 
maar alle vrouwen die hun netwerk willen 

uitbreiden en die de markt willen verkennen 
kunnen aansluiten. De vrouwen denken hier-
bij ook heel sterk aan bijvoorbeeld Turkse, 
Marokkaanse en Surinaamse vrouwen omdat 
de winkel graag een divers assortiment voert. 
Ook wil de winkel een afspiegeling  zijn van 
de culturele mix, die De Pijp kenmerkt. Overi-
gens worden mannen niet buitengesloten.

Als voorbeeld geldt ‘Atelier de Mix’ in 
de Baarsjes, waarmee nauw wordt samen 
gewerkt om de winkel zo dynamisch moge-
lijk van start te laten gaan. Zo is het belang 
van goede huisvesting meteen duidelijk 
geworden. Toen het atelier in de drukke Jan 
Evertsenstraat gevestigd was, zat de loop er 
behoorlijk in. 

Hip De ‘Winkel van de Buurt De Pijp’ hoopt 
op een toplocatie, niet alleen met het oog op 
de verkoop, maar ook om grotere naamsbe-
kendheid te verkrijgen onder de doelgroep 
van talentrijke vrouwen die een steuntje in 
de rug nodig hebben. Momenteel wordt er 
over de huisvesting onderhandeld met het 
stadsdeel en woningbouwverenigingen, 
maar ideeën en tips uit de buurt zijn zeer 
welkom.

De vrouwen spelen met heel wat ideetjes, 
die soms nog verder uitgewerkt moeten 
worden. Een pop-up store, die telkens door 
De Pijp verkast, lijkt ze bijvoorbeeld lekker 
hip. Al wel duidelijk is dat de producten die in 
de verkoop gaan altijd het predicaat authen-
tiek, uniek , eerlijk en verantwoord moeten 

hebben, zodat ze een ‘goed gevoel geven’. En 
dat de winkel binnenkort op markten in de 
buurt te zien zal zijn. Vrouwen lopen er het 
gevaar net zo enthousiast te worden als de 
harde kern.

‘Winkel van de Buurt De Pijp’ zoekt vrouwen 
(en mannen) die zich bij het initiatief willen 
aansluiten. Alle bewoners, kunstenaars en 

ambachtelijke ondernemers die (duurzame) 
producten (willen) maken kunnen meedoen. 

Binding met De Pijp is een voorwaarde. 
Telefoon: 06-41 525 216  

(Madelon Bos van Combiwel);  
mail: winkelvandebuurtdepijp@gmail.com

Peter Roeffen


