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Het jonge trompettalent Semah Misconi zal tijdens de herdenking in de Van Woustraat de Last Post ten gehore brengen. Foto: Maarten Wesselink

Van Woustraat 149 (nu Shisalounge 
555) is de plek waar in De Pijp op 
4 mei de jaarlijkse dodenherdenking 
plaatsvindt. Een plaquette in de 
gevel vertelt waarom. Ernst Cahn, 
een Joodse vluchteling uit Duitsland 
en eigenaar van IJssalon Koco - in de 
oorlog op dit adres gevestigd - werd 
op 19 februari 1941 door de Duitsers 
terechtgesteld. 

Dit jaar staat de herdenking in het teken 
van De Pijp in oorlogstijd. Kinderen, zowel 
als ouderen en ondernemers uit de buurt 
doen mee aan de organisatie. Kinderen 
lezen voor uit interviews die ze zelf heb-
ben afgenomen met ouderen die tijdens de 
oorlog in De Pijp woonden. Hans van Wil-
ligenburg, geboren in de Van Woustraat, 
vertelt zijn verhaal over de oorlog.

Programma
19.30 uur verzamelen voor Stille Tocht vanaf 
het Van der Helstplein. Traditioneel luiden 
ook dit jaar weer de klokken van de Oranje 
Kerk om 19.45 uur ten teken dat de stille 
wandeling naar de Van Woustraat 149 be-
gint. Buurtgenoten dragen 200 ballonnen 
mee, waaraan  zelfgeschreven boodschap-
pen zijn gehecht ter herdenking van de 
slachtoffers en hoop op een betere wereld.

19.50 uur volgt het welkomstwoord door 
ceremoniemeester Marjolijn Heijnen, 
buurtbewoner en filmmaker. Daarna volgt 
een kort woord door Rob Cohen, de zoon 
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Rechts: “Wij zijn Miriam, Angie en Zoé, wij zijn alle drie 12 jaar oud. In verband met project ‘Oorlog in mijn Buurt’ interviewden we Mirjam Ohringer (links) in haar huis in de Rivierenbuurt. Het gesprek dat op pagina 

2 staat afgedrukt, ging als vanzelf. Ze vertelde zo beeldend, het was alsof het verhaal zich op dat moment afspeelde. We gingen alle drie onder de indruk naar huis.” Foto’s Katrien Mulder

van Simon Cohen, die tijdens de Tweede 
Wereldoorlog mede-eigenaar was van IJs-
salon Koco.

Twee minuten stilte na de Last Post, 
gespeeld door het 12-jarige trompettalent 
Semah Misconi, gevolgd door het Wilhel-
mus gespeeld door TrioCtotdeDerde. 

 Hans van Willigenburg, televisie- en 
radiopresentator vertelt het verhaal van 
zijn familie en buurtgenoten. Hij werd in 
1942 geboren in de Van Woustraat, had een 
Joodse moeder en een niet-Joodse vader.

Zangeres en buurtbewoonster Vera 
Ramer zingt een Sefardisch lied. Buurt-
bewoners Coos Lettink en Caspar Terra 
van TrioCtotdeDerde begeleiden haar op de 
accordeon en klarinet.

Voor het project ‘Oorlog in mijn Buurt’ 
interviewden 78 kinderen uit De Pijp ou-
deren die tijdens de Tweede Wereldoorlog 
in De Pijp woonden. Twee kinderen lezen 
voor uit hun eigen interview (lees nu alvast 

het verhaal van Miriam, Angie en Zoé op 
pagina 2). 

Slotwoord en kranslegging door Simone 
Kukenheim, wethouder stadsdeel Zuid. 

Eetwinkel en café Stach, schuin tegen-
over de herdenkingsplek, schenkt koffie 

en thee na afloop van de herdenking voor 
buurtgenoten die willen napraten. Albert 
Heijn stelt koffie, thee en koek beschik-
baar. Vanaf een ijskar op de Van Woustraat 
wordt ‘Koco IJs’ geschept, gemaakt naar 
originele recepten van IJssalon Koco-eige-
naar Simon Cohen. 

Restaurants Spaghetteria, Pekelhaaring 
en Stadskantine tonen op hun winkelra-
men verhalen over de Van Woustraat in 
oorlogstijd. Bij Albert Heijn Van Woustraat 
en Verf- en Behangspeciaal zaak De Ru 
zijn foto ś te zien van hun locatie tijdens 
de oorlog. Ook is te lezen wat zich er toen 
heeft afgespeeld. 

4 mei herdenking Van Wou wordt geor-
ganiseerd door Wijkcentrum Ceintuur in 

samenwerking met Activerend Huisbezoek, 
Combiwel Jongerenwerk Younited, Minka 
Bos/ Oorlog in mijn Buurt en de Wijkpost 

voor Ouderen. 
 Met medewerking van: 

TrioCtotdeDerde, Sishalounge 555, Stach, 
Pekelhaaring, Stadskantine, Spaghetteria, 

Verf en Behangzaak De Ru, Het IJscuypje, 
D’Oude Raai, Cordaan, Albert Heijn Van 

Woustraat, kinderen en jongeren uit De Pijp, 
de Oranjekerk.

4 mei  
her-
denking 
2013

Route Stille Tocht: Van der Helstplein (start 19:45 uur) Rustenburgerstraat  Korte Tolstraat  

Pieter Aertszstraat  Van Woustraat 149 (voormalige IJssalon Koco)

Huis van de 
Wijk De Pijp 
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Bijlage:
Woonlasten- 
krant  

2x5:
Oncko Grader
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Bart in De Pijp
Horizontaal
   5. pelsdier (4)
   6.  zie 12 hor.
 10.  geld voor een boek (7)
 11.  slaapverwekkend tv-programma (5)
 12.  + 6 h.geld als water? (10,7)
 13.  waarheidslievend dier (3)
 15.  artistieke vrijers? (13)
 17.  tijd om in het water te liggen (50
 18.  ben je in slaap gevallen? (5)
 19.  zitplaats (3)

Verticaal
   1.  kleurplaat? (9)
   2.  vaag instrument? (9)
   3.  etenstijd? (12)
   4.  niets in ’t gelid (5)
   7.  uitstekende plaats (5)
   8.  sportaccomodatie voor lullo’s? (10)
   9.  televisieberoemdheid? (10)
 13.  afkeurend geluid (6)
 14.  gek wapen (5)
 16.  grappen om te huilen (4)

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, Marlies Scholtens (eindredactie), 
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 mei naar
•	Redactie Pijpkrant, Wijkcentrum Ceintuur, 
 Gerard Doustraat 133, 1073 VT Amsterdam, o.v.v. 
 oplossing cryptogram mei. 
•	pijpkrant@wijkcentrumceintuur.nl

Onder de goede inzendingen worden  
2 vrijkaartjes verloot voor Rialto.

Winnaar cryptogram maart: 
Henny Euving, Kuipersstraat

Oplossing maart Horizontaal: 1.kinderbijslag 
8.uitkammen 9. crux 10.plomp 11.aardbaan 
12. Unox 14.Abba 15.Kopt 18.modelkinderen 
19 Ernst 20.celdeling. Verticaal: 1.kruipruimte 
2.netto 3.etappe 4.beieren 5.sangria 6.accubak 
7.judaspenning 13.onding 16.plat 17.bekken

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

door Christine Westerveld

Ondergedoken op Amsteldijk 18

Mirjam Ohringer woonde aan het 
begin van de oorlog achter de 
Weesperzijde. Ze heeft bijzondere 
oorlogsherinneringen aan De 
Pijp, waar zij en haar vader 
ondergedoken zaten. Haar vader 
zat ondergedoken op de Amsteldijk 
18 en in de Jan Lievensstraat. Ook 
zaten ze ondergedoken op de 
Ceintuurbaan. 

Mirjam Ohringer was 15 jaar toen de oorlog 
begon. Ze was enig kind van Joodse ouders, 
en woonde bij vader. Voor het project ‘Oor-
log in mijn Buurt’ vroegen we mevrouw 
Ohringer naar haar herinneringen aan De 
Pijp tijdens de oorlog.

“Vanaf het begin was ik betrokken bij 
het verzet. Illegale kranten verspreiden, 
tussenpersoon zijn voor ondergedoken 
mensen, voor vrienden en voor mijn va-

der. Al heel vroeg leerde ik om onopval-
lend en voorzichtig door de straten te 
lopen. Overal loerde de vijand. Je beefde 
van binnen, maar naar buiten toe moest 
ik zo normaal mogelijk overkomen. Die 
houding leer je nooit meer af.” Mijn vaders 
eerste onderduikadres was Amsteldijk 18. 
Dat huis heeft een torentje. Een geweldige 
schuilpaats. Daar waren vijf onderduikers. 
Ze zaten ondergedoken bij een ouder 
echtpaar: mijnheer en mevrouw Magda-
lena Vierveijzer. Het was een betrouwbare 
familie, die contact had met het verzet. 

Maar in 1943 ging het mis. Het was za-
terdag. Mijnheer Vierveijzer ging er op uit 
om boodschappen te doen. En mevrouw 
maakte het huis schoon. Ze dacht: ‘Ik 
maak ook onze stoep even schoon.’ Maar 
vergat dat te melden aan de onderduikers, 
wat wel de afspraak was. Zij was buiten 
aan het schoonmaken en opeens kwamen 
er twee ‘jodenjagers’ aan. Grote kerels. 
Ze sloeg haar hand voor haar mond van 
schrik. Toen die mannen haar zo zagen, 
wisten ze genoeg. Ze liepen zo het huis 
in. En vonden daar de vijf onderduikers in 
de woonkamer. Een geweldige vangst! Ze 
waren eigenlijk voor maar één onderdui-

ker gekomen, op een andere verdieping. 
Per Jood kregen de jagers fl. 7,50. En ze 
konden ook nog mevrouw Viervijzer mee-
nemen, als strafgeval. Uiteindelijk heeft 
mijn vader later kunnen ontkomen aan 
het transport. Twee onderduikers wisten 

te  vluchten. De twee andere onderduikers 
overleefden het concentratiekamp. Me-
vrouw Vierveijzer kwam om, tijdens een 
dodenmars in 1945 van Auschwitz naar 
Dachau.”

Miriam, Angie en Zoé

Meer verhalen over de  
Tweede Wereldoorlog in De Pijp:  

Facebook: Oorlog in mijn Buurt

Mirjam Ohringer toont haar valse identiteitsbewijs uit de Tweede Wereldoorlog. Foto: Katrien Mulder

Op zondag 5 mei zal Mirjam 
Ohringer haar verhaal over de 
onderduik op Amsteldijk 18 op 
lokatie vertellen. 

Aanvang: 12.00 uur.  
Adres: Amsteldijk 18.

www.4en5meiamsterdam.
nl/46374/nl/huizen-van-verzet

In de hele stad worden op 5 mei Vrijheids-
maaltijden georganiseerd. Of je nu met 
vrienden wilt eten, met politici, met muziek 

erbij, gedichten, of een stevige discussie, 
overal kun je aanschuiven. In de Pijp wordt 
op het Van der Helstplein een grote Vrijheids-
maaltijd georganiseerd. Het initiatief voor 
deze tafel komt van het collectief bite-me. 

Er wordt uitgegaan van 10 keukens, 50 
vrijwilligers en 250 gasten. Omwonenden 
stellen hun keuken beschikbaar en samen 
met andere vrijwilligers bereiden ze ge-
rechten voor. Rond 18:00 uur worden alle 

voorbereide maaltijden gelijktijdig geser-
veerd aan lange tafels. 

De organisatie zoekt nog vrijwilligers die 
willen helpen koken of opbouwen en men-
sen die hun keuken een halve dag willen de-
len met een kookteam. Samen recepten en 
tips uitwisselen en de lekkerste dingen be-
reiden. Gemaakte kosten worden vergoed 
en vanzelfsprekend kunnen alle vrijwilligers 
aanschuiven aan tafel. 

Meer informatie: op 23 april vanaf 18:00 
uur is de organisatie op het plein aan-

wezig om geïnteresseerden te woord 
te staan. Je kunt ook online kijken op 

www.biteme.co.nl/streetdinner  Alvast een 
plekje reserveren? Heel verstandig! Mee-

eten kost € 5,-. Inschrijven kan eveneens via 
www.biteme.co.nl/streetdinner. 

Waar eet jij op 5 mei? 

1. nnn 2. nnn nnn nnn 3. nnn nnn nnn 4. nnn nnn

5. xxx 6. 7. nnn

xxx xxx 8. xxx xxx xxx xxx 9.

10. xxx 11.

xxx xxx xxx xxx xxx xxx

12. xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx xxx 13.

xxx xxx xxx xxx 14. xxx xxx

15. 16.

nnn XXX xxx xxx xxx xxx xxx

17. xxx 18. xxx

nnn nnn nnn nnn nnn nnn 19.
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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).

Nieuw woning?  
Breng een zak geld mee!

Wie op de particuliere markt een 
huurwoning vindt moet flink in de 
buidel tasten. Niet alleen om de 
maandelijkse huurprijs op te hoesten, 
maar ook om überhaupt een handte-
kening onder het contract te mogen 
zetten. Verhuurders en bemiddelings-
bureau’s zijn zich goed bewust van de 
benarde positie van woningzoekenden 
en vragen absurde bedragen bij het 
aangaan van een huurovereenkomst. 
‘Take it or leave it’ krijgt de huurder 
te horen als het kostenplaatje wordt 
gepresenteerd.

Zo moest de aspirant huurder van 
een woning in De Pijp even slikken 
toen hij op het kantoor van een bemid-
delingsbureau werd geconfronteerd 
met de eerste factuur: de huurprijs was 
900 euro per maand en voor wat oud 
meubilair moest 300 euro per maand 
servicekosten worden betaald. Daar-
naast vroeg de verhuurder een borg 
van tweemaal de huur en een bedrag 
van € 250,00 aan ‘contractskosten’. Het 
bemiddelingsbureau bracht nog eens 
een maandhuur ‘courtage’ in rekening, 
vermeerderd met btw. Als de huurder 
€ 5.302,00 voldeed, kon hij de woning 
betrekken...

De huurder wist het geld bij elkaar 
te sprokkelen en tekende het huurcon-
tract. Gelukkig wist hij al snel de weg 
naar het Woonspreekuur te vinden. 
Er werd een afspraak gemaakt met 
het huurteam, die de woning bezocht 
en concludeerde dat de maximaal 
toegestane huurprijs niet meer dan 
€ 530,00 zou mogen bedragen. Ook 
de servicekosten voor de meubilering 
waren veel te hoog. De huurcommis-
sie werd ingeschakeld en de uitspraak 
wordt over enkele weken verwacht.

Helaas beoordeelt de huurcommissie 
niet of de betaalde contractskosten en 
courtage redelijk waren: dat kan alleen 
de rechter. In de afgelopen jaren zijn al 

veel zaken over dit onderwerp gevoerd 
en de jurisprudentie is eenduidig: in 
het algemeen is de huurder helemaal 
geen courtage verschuldigd aan een 
bemiddelingsbureau, omdat het 
bureau haar werkzaamheden door-
gaans in opdracht van de verhuurder 
verricht. De verhuurder had het bureau 
immers ingeschakeld om een geschikte 
huurder voor de woonruimte te vinden. 
In dat geval mag het bureau alleen 
courtage van de verhuurder vragen, 
niet (ook) van de huurder.

Ook de kosten voor het opmaken 
van een huurcontract kunnen niet 
zonder meer aan de huurder worden 
doorbelast, voor zover er al kosten 
worden gemaakt voor het uitdraaien 
van een standaard huurcontract. Met 
het opstellen van een huurcontract 
wordt namelijk in eerste instantie het 
belang van de verhuurder gediend: 
een huurder heeft niet eens een 
contract nodig, want zijn positie is 
wettelijk beschermd. Rechters vinden 
contractskosten daarom meestal niet 
redelijk als deze hoger zijn dan enkele 
tientjes.

De huurder heeft inmiddels ook een 
jurist ingeschakeld die de courtage en 
de bemiddelingskosten zal terugvorde-
ren. Uiteindelijk zal de huurder aan het 
langste eind trekken en het grootste 
deel van zijn geld terug krijgen, maar 
daarvoor is wel een lange adem ver-
eist. Gelukkig weet deze huurder zich 
gesteund door het WSWonen, maar 
vele anderen zijn nog steeds niet op 
de hoogte van de wet- en regelgeving 
en betalen voor een nieuwe woning 
zonder morren de hoofdprijs. 

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…

"Op je energierekening heb je invloed maar 
op je huurkosten meestal niet. Wie zijn 
woonlasten wil verlagen moet dus naar zijn 
energieverbruik kijken", aldus Imre Doff die 
de cursus energiebesparen = geldbespa-
ren geeft. Tijdens de cursus wordt direct 
inzichtelijk gemaakt hoeveel euro's je kunt 
besparen door je gedrag te veranderen en 
minder energie te gebruiken. Imre: "We 
lopen alles na waarop bespaard kan wor-
den en geven ook handige doe-het-zelf 
tips voor (oudbouw)woningen, zoals het 
aanbrengen van radiatorfolie. Daarmee 
verlaag  je met een kleine investering het 

energieverbruik en verhoog je het comfort. 
Meestal is het andersom: in de zomer de 
handdoeken in de wasdroger doen omdat 
ze dan lekker zacht worden,  kost gewoon 
geld. Wij laten zien hoeveel dat kost maar 
geven geen advies. Het is aan de cursist om 
te bepalen wat die ermee doet." Tijdens 
de cursus kan iedereen met ideeën ko-
men hoe je alleen of met anderen samen 
energie kunt besparen. Imre: "Bijvoorbeeld 
de koelkast een deel van het jaar uitzet-
ten omdat het dan toch koud is. Zelf was 
ik er niet opgekomen maar het is wel een 
origineel idee. Alles bij elkaar opgeteld  

kun je met deze cursus aardig wat geld be-
sparen. En daarmee kun je leukere dingen 
doen dan het alleen maar op te stoken." 

Maarten Wesselink

De cursus vindt plaats op maandag 6 mei 
van 15:00 – 16:00 uur in het Wijkcentrum 

Ceintuur, Gerard Doustraat 133; aanmelden 
kan via besparingzuid@wswonen.nl

Zuid is weliswaar het veiligste stads-
deel van Amsterdam, maar in (een 
deel van) De Pijp ervaren bewoners 
een groter gevoel van onveiligheid 
dan in andere buurten in Zuid. 

In de veiligheidsindex 2012 van onder-
zoeksbureau O&S scoort Zuid met een 
gemiddeld cijfer van 56 op een schaal van 
100 historisch laag (positief). Acht van de in 
totaal veertien wijken in Zuid scoren zelfs 
50 of lager (nog positeiver). De gemiddelde 
score in Amsterdam ligt beduidend hoger 
op 70 punten. 

De stadsdeelkrant van Zuid (4 april) 
meldt dat de oorzaak van negatieve gevoe-
lens te maken kan hebben met de uitge-
breide media-aandacht over het instellen 
van meer cameratoezicht en intensievere 
wapencontroles. Je zou eerder verwachten 
dat deze maatregelen de bewoners juist 
had gerustgesteld. We vroegen het aan 
Harry Smeets, senior onderzoekerr bij O & S 
en medebedenker van de veiligheidsindex. 
Hij zegt dat met name in De Oude Pijp (Het 
gebied tussen De Amsteldijk, Stadhouders-

kade, Ruyschdaelkade en de Ceintuuur-
baan) het veiligheidsgevoel is afgenomen.

Waarom maatregelen die de veiligheid 
moeten bevorderen, juist een minder veilig 
gevoel geven, kan de onderzoeker niet ver-
klaren. De oorzaak ligt volgens hem vooral 
in de toename van overlast, vandalisme, 
diefstal en geweld. “Dat leidt tot vermij-
dingsgedrag. Mensen gaan bijvoorbeeld ’s 
avonds laat niet meer de straat op, lopen 
niet in stille en donkere straten en maken 
bewust een omweg. Ook een pinautomaat 
die op een stille plek hangt, wordt verme-
den, vooral ’s avonds, zo geeft ons onder-
zoek aan”, aldus Smeets.

Dat heeft er mede toe geleid dat de score 
op de veiligheisdsindex in 2012 is gestegen 
naar 76, terwijl deze in 2011 nog 59 punten 
opleverde. ‘Toch blijft deze score binnen de 
veilige zone donkergroen’, zegt Smeets. Die 
index staat op een plattegrond, waarop de 
veiligheid in de stadsdelen en wijken met 
vier kleuren wordt aangegeven. Een soort 
uitgebreid verkeerslicht, met donkergroen 
(veilig), lichtgroen (relatief veilig), oranje (re-
latief onveilig) en rood (onveilig). Toch blijkt 

het gemiddelde veiligheidsgevoel in geheel 
Zuid beter dan in de rest van Amsterdam, 
ondanks dat het in De Oude Pijp wat minder 
is”, besluit de onderzoeker van O & S.

Voor het stadsdeel staat veiligheid hoog 
op de agenda en blijft het daarin investe-
ren, meldde stadsdeelvoorzitter Paul Slet-
tenhaar nog onlangs. Het gevolg van dat 
beleid is dat het aantal geweldsmisdrijven, 
inbraken en overvallen op ondernemers 
de laatste jaren fors is gedaald. Het aantal 
woningovervallen is wel licht gestegen 
maar stadsdeel en politie werken nauw 
samen om ook dat cijfer met voorlichting 
en preventie omlaag te krijgen. Zo kun-
nen bewoners een digitale deurspion laten 
aanbrengen en een zogeheten deurkier-
standhouder, die het binnendringen van 
de woning bemoeilijkt. 

Peter Leemeijer

Wilt u de veiligheidsindex zelf zien: http://
www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/

veiligheid/veiligheid-cijfers/ 
veiligheidsindex-0/

Medewerkers van het Wijksteunpunt Wo-
nen hebben sinds enige tijd een warmte-
beeldcamera tot hun beschikking waarmee 
een zogenaamde 'gevelscan' gemaakt kan 
worden. Een gevelscan is een foto die de 

temperatuur van objecten weergeeft. Met 
de juiste kennis is het mogelijk deze beel-
den te interpreteren: waar is het kouder 
en welke bouwtechnische reden heeft dit. 
Op die manier wordt inzichtelijk waar er 
mogelijke koudebruggen (waar de kou de 
woning inkomt) zijn, hoe efficiënt isolatie 
aangebracht kan worden of welke maatre-
gelen voor meer wooncomfort en energie-
besparing kunnen zorgen.

Het Wijksteunpunt Wonen stelt de ge-
velscan gratis beschikbaar aan eigenaar-
bewoners die voornemens zijn om de resul-

taten binnen de Vereniging van Eigenaren 
te bespreken en maatregelen te agenderen 
voor de meerjarenplanning. Een gevelscan 
kan cruciaal zijn in het proces om mede-
eigenaren te overtuigen tot investeringen 
over te gaan die op lange termijn comfort 
en energie, dus kostenbesparing opleveren. 
Ook huurders kunnen gezamenlijk de scan 
aanvragen om met de verhuurder in overleg 
te treden over verbeteringen.

Heeft u interesse neem contact op met 
besparingzuid@wswonen.nl 

Afname veiligheidsgevoel in De Pijp

Cursus Energiebesparen = geldbesparen

Gevelscan uitstekend instrument bij energiebesparing

Tentoonstelling Marijke van Mil: 
‘Twaalf broers en andere illustraties’ 
Kleurplaten en illustraties op doek en papier bij volksverhalen 
uit o.a. Suriname, Europa en Marokko. 

Vanaf 1 mei: Wijkcentrum Ceintuur, Gerard Doustraat 133; ma - do 11:00 - 17:00

foto Maarten Wesselink
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Frans Halsstraat 

Rond het jaar 1870 wordt begonnen met 
de aanleg van de eerste straten in De Pijp. 
Dit zijn de Jacob van Campenstraat, Daniël 
Stalpertstraat, Ferdinand Bolstraat en de 
Frans Halsstraat, alle gelegen ten noorden 
van de Zaagmolensloot (de huidige Albert 
Cuypstraat). Aan dit uitbreidingsplan, dat 
aanvankelijk ruim van opzet was, werden 
echter al snel twee straten toegevoegd: de 
Quellijnstraat en de Saenredamstraat. De 
straten werden daardoor smaller, maar zo 
konden er wel meer en goedkopere wonin-
gen worden gebouwd en daar was op dat 
moment veel vraag naar. 

Op deze prentbriefkaart van rond 1900 
staan we midden in dit oude stukje Pijp. We 
kijken in de Frans Halsstraat richting Stad-
houderskad, het gedeelte  tussen de Daniël 
Stalpert- en de Quellijnstraat. Aan de linker-
kant  zien we een paar winkeltjes, zoals de 

drogisterij van de heer Postma op nummer 
48. Links daarvan bij het grote raam is nu 
de huisartsenpraktijk van Geert Mulder 
gevestigd. Opvallend is de nummering die 
verspringt van 48 naar 60. De reden weet ik 
niet, het was 100 jaar geleden ook al zo. Iets 
verder, op de hoek, zit nu café Quinto.

In de buurt woonden veel handarbeiders 
en middenstanders. De huur van een eta-
gewoning bedroeg in die tijd rond de vier 
gulden per week. Dat was voor arbeiders 
heel wat geld. Daarom verhuurden  huis-
eigenaren veel woningen per kamer of ze 
verhuurden voor en achter. Ook huurders 
gingen kamers onderverhuren. Veel stu-
denten en kunstenaars maakten daar gretig 
gebruik van. Ook veel prostituees huurden 
een kamer in De Pijp om hun klanten te 
ontvangen. Een gemeentelijk onderzoek uit 
1896 wees uit dat er in de Gerard Doubuurt 

meer dan 300 prostituees woonden. Buurt 
YY, zoals De Pijp toen nog werd genoemd, 
was in die tijd een echte rosse buurt met 
een bruisend nachtleven. Zo was er in de 
Quellijnstraat op nummer 40 de bierkelder 
van de beruchte Jannetje Struik. Veel vrou-
wen van lichte zeden pikten hier hun klan-
ten op. In dezelfde straat op nummer 64 zat 
‘Het wapen van Habsburg’, ook wel ‘De Kuil’ 
genoemd. In deze nachtclub trad Eduard 
Jacobs op. Zijn liedjes gingen meestal over 
de prostitutie in Buurt YY : “Als zij dan thuis 
kwam met het geld, sprak moeder, als ze ’t 
had geteld: vroeger deed ik het en nou jij, in 
buurt YY”. 

Ton van der Tas

Voor meer prenten, kijk op : 
 www.facebook.com/PrentenVanWeleer

Prenten van weleer

Inburgeren met De Pijp Krant

Bewoner: Dieneke Plompen
Woont in De Pijp sinds: 1976 Leeftijd: 66 jaar

Wat doet u deze week zoal?
Gisteren heb ik in het Ilperveld gewerkt, een 
natuurgebied in Landsmeer. Dat doe ik iedere 
dinsdag. Vanochtend was ik bij de herdenking 
van de aanslag op het Bevolkingsregister van 
Amsterdam op 27 maart 1943. Omdat de vorst 
maar aanhoudt heb ik vandaag een aantal 
afspraken voor tuinonderhoud moeten af-
zeggen. Vrijdag doe ik nog een snoeiklus bij 
een  instelling voor mensen met een verstan-
delijke beperking. 

Wat heeft u gisteren gegeten en hoe 
kwam u daaraan?
Ik heb een salade gegeten met geitenkaas en 
brood. Op de dinsdagen in Landsmeer moet 
ik hard werken en het is een flink eind fietsen 
van het Ilperveld terug naar huis. Dan maak 
ik het mezelf gemakkelijk. Het brood was van 
Ekoplaza, de kaas en sla van de markt.

U woont 37 jaar in De Pijp. Waar kwam 
u vandaan?
In 1970 ben ik in Amsterdam komen wonen, in 
de Camperstraat. Daar deed ik een opleiding 
voor verloskundige en woonde intern. In het 
tweede jaar kon ik een kamer onderhuren in 
een studentenhuis. Daarna woonde ik nog op 
een aantal andere  adressen en in 1976 kwam 
ik in De Pijp terecht. Ik kom oorspronkelijk uit 
Hoogerheide in West-Brabant, woonde eerst 
drie jaar in Breda en daarna in Maastricht en 
Nijmegen als verpleegkundige. Vroedvrouw 
ben ik nooit geworden. Begin jaren zeven-
tig kwam ik in de feministische beweging 
terecht, daar was genoeg werk te doen. Ik 
heb onder andere vrouwen begeleid in een 
abortuskliniek. 

Hoe bent u bij het Ilperveld beland?
Ik ben donateur van het Landschap Noord-
Holland en toen ik stopte met werken heb ik 
me opgegeven als vrijwilliger voor plekken 
die ik met de fiets of het openbaar vervoer 
kan bereiken. Ilperveld is een prachtig veen-
weidegebied met rietland en veel weide- en 
rietvogels  waar je flink de handen uit de 
mouwen kunt steken. Daarnaast werk ik ook 
in tuinen van vrienden, bekenden en oudere 
mensen. Soms neem ik planten mee uit mijn 
eigen tuin. Als een tuin zich goed ontwikkelt 
haal ik daar altijd weer voldoening uit.
 
Wat vindt u leuk aan De Pijp?
Al die verschillende mensen en bedrijfjes in 
de buurt. Verder ben ik blij met het Sarpha-
tipark en het Groengemaal waar je planten 
kunt ruilen. En ook met Wijkcentrum Cein-
tuur dat zich inzet voor meer groen in de 

buurt. Ze helpen met de aanvraag van gevel-
tuinen en ondersteunen ook de werkgroep 
OpenTuinenDag, waar ik lid van ben. Met 
een groepje buurtbewoners kijken we naar 
de mogelijkheden om beplanting rondom 
bomen aan te brengen. In mijn eigen straat 
zijn een aantal bewoners daar al jaren  mee 
bezig. Afgelopen zondag ben ik alle boom-
spiegels nagelopen en heb afgestorven plan-
tenresten weggehaald.

Wat laat u uw bezoek zien van De Pijp?
Ik ben een liefhebber van de architectuur van 
de Amsterdamse School zoals in de Tellegen-
buurt, maar ook van de  Smaragdstraat in de 
Diamantbuurt met uitzicht op het oude bad-
huisje. Ik vind het altijd leuk om iets nieuws 
te ontdekken, ook in andere buurten. Maar 
als ik vanuit oost over de Amstel kom of vanaf 
het centrum over de Boerenwetering voel ik 
me weer thuis.    

Wat is uw favoriete plek?
Het Groengemaal vind ik heel bijzonder: dat 
oude gerestaureerde gebouwtje met de eco-
logische plantenruilmarkt en de bijenkasten. 
Maar er zijn meer bijzondere plekken zoals de 
watertuinen in de Boerenwetering.

Wat is absoluut vervelend aan De Pijp?
Dat de herinrichting van de Van Woustraat  
maar niet op gang komt. Af en toe hoor je dat 
er iets gaat gebeuren en vervolgens verneem 
je er niets meer over. Voor fietsers is het een 
gevaarlijke straat en de lucht is er ernstig ver-
vuild door uitlaatgassen. Geen reclame voor 
de stad Amsterdam. 

Welke verslaving heeft u?
Lezen: kranten en tijdschriften. Ik hou heel 
veel bij. In de vakanties lees ik veel boeken. 
En ik moet altijd naar buiten, weer of geen 
weer. Ik kan geen hele dag binnen zitten. Al 
is het maar even met de fiets ergens naar toe. 
Dan voel je dat je leeft. 

Wat is uw droomwens?
Als kind woonde ik met mijn zes broers, vier 
zussen en ouders in een klein huis. Toen al 
was ik onder de indruk van een huis met veel 
slaapkamers. Zo‘n oud huis met een eiken-
houten trap en een balustrade waarachter 
je de deuren van de slaapkamers kunt zien. 
Hoe mooi zou het zijn als je daarin zou kun-
nen wonen. Maar het is meer een fantasie, 
een droom. Ik ben erg blij met het huis dat 
ik heb.

tekst en beeld: Maarten Wesselink

2x5Tegels recht leggen, planten snoeien en de schutting 
alvast in de verf zetten. De tijd gaat snel: zaterdag 
8 juni is het alweer Opentuinendag in De Pijp. Met 
een groep gepassioneerde tuineigenaren stellen we 
die dag onze eigen tuin weer open voor het publiek. 
Groot of klein, iedere tuin is met liefde aangelegd en 
het karakter van de eigenaar vind je er altijd in terug. 
Juist dat persoonlijke aspect maakt deze tuinroute 
zo leuk. Wie zijn passie voor tuinieren met de buurt 
wil delen en ook zijn of haar tuin voor het  publiek wil 
openstellen nodigen we van harte uit mee te doen en 
ook de daarop volgende dag, zondag 9 juni. Dan gaan 
we elkaars tuinen bekijken en sluiten de dag af met 
een gezamenlijk (meergangen) diner. Neem voor meer 
informatie contact op met Mini Groot, tel 671 9765  

Namens de Werkgroep Opentuinendag, Maarten Wesselink

Opentuinendag De Pijp, zaterdag 8 juni van 11:00-17:00 uur, passe 
partout (met tuinbeschrijvingen) is op ieder tuinadres voor  € 2,50 
verkrijgbaar en tevens o.a. bij de Oranjekerk, hoek Van Ostadestraat/
Tweede van der Helststraat. De deelnemende tuinen zijn te 
herkennen aan de ballonnen aan de gevel.

Opentuinen

Doe mee: 8 juni OpenTuinenDag De Pijp
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Wijkcentrum Ceintuur en 
Combiwel werken in De Pijp 
vanaf dit jaar nauwer samen. 
Om elkaar en de buurt sterker 
te maken. Een voorbeeld van 
deze samenwerking is terug 
te vinden in De Pijp Krant. 
Voortaan zullen activiteiten van 
Combiwel een prominentere 
plaats in de krant krijgen. 

Oncko Grader is de 
redactionele spil namens 
Combiwel. Hij is de eerste 
die in 2x5 aan het woord 
komt. 2x5 is een portret aan 
de hand van twee maal vijf 
vragen: vijf over de persoon en 
vijf over het beroep. 

Naam: Oncko Grader 
Geboren: Amsterdam, 1952 
Is: Medewerker Buurtteam 
Participatie & Activering bij 
Combiwel in stadsdeel Zuid

PersOOn

1 (Hobby) ‘Ik ben enorm geïnteres-
seerd in de geschiedenis van Amsterdam. 
Het is fijn grasduinen in de Beeldbank 
van het Stadsarchief. Amsterdam is een 

openluchtmuseum, waar(in) het heerlijk 
wonen en werken is. De stad maakt voort-
durend bloei en groei door. Er is sprake 
van een zekere herhaling. Je kunt enkele 
parallellen trekken tussen de Pleiners en 
Dijkers van een halve eeuw geleden en 
de Marokkaanse jeugd van nu. Dezelfde 
verveling, hormonen en overlast.’ 

2 (Inspirator) ‘Stella Adler, 
mijn theaterlerares in New York. Ze gaf 
me levenskracht door me te laten inzien 
dat honger naar kennis nimmer mag 

verdwijnen. Van haar leerde ik ook dat 
je nooit van iets kunt zeggen dat je het 
al kent.’

3 (Motto) ‘Als goede Amsterdam-
mer moet je altijd door het gat van de 
schutting kijken.’

4 (Buurt) ‘De Lutmastraat. Ik 
houd van de lengte van de straat. Je 
hebt wel een stuk of vijf verschillende 
buurtjes in één straat.’ 

5 (Droom/visioen) ‘Ik hoop 
dat mensen zich meer bewust worden 
van hun eigen ruimte, want dan is er 
vanzelf meer ruimte voor iedereen.’ 

BerOeP

1 Wat doe jij als mede-
werker Participatie en Ac-
tivering? ‘Ik activeer mensen om  
vrijwilligerswerk in de buurt te doen, 
vooral de groep van 55+'ers. Geksche-
rend noem ik me een koppelaar of een 
buurtmakelaar. Verder heb ik het leef-
baarheidsbudget onder mijn hoede, een 
potje van de woningbouwcoöperaties, 
waarmee kunstprojecten en straatfees-
ten ondersteund kunnen worden.’ 

2 Wat is je doel en de 
doelgroep? ‘We bestrijden met ons 
team de vereenzaming. We richten ons 
niet alleen op ouderen, maar ook op so-
ciaal zwakkeren en op de groep mannen 
van in de veertig die vastgelopen is en 
hun toevlucht vaak in alcohol zoekt. We 
helpen mensen zich te organiseren. We 
analyseren de buurt en proberen globaal 
in kaart te brengen waar mensen zitten 
te verpieteren.’ 

3 Hoe vaak ben je op kan-
toor? ‘Ik ben mobiel, met een laptop. 
Ik word geacht altijd op pad te zijn en 
geen beslag te leggen op kantoorruimte. 
Ik leg veel werkbezoeken af.’ 

4 Hoe kom je met bur-
gers in contact? ‘Ik probeer in 
iedere buurt een contactpersoon te 
vinden, een sleutelfiguur die voor ons de 
oren en ogen van de straat is. Met hem 
of haar ga ik op bewoners af die geen 
aansluiting hebben met mensen in hun 
omgeving. Tijdens ons bezoek ontken-
nen ze in het eerste kwartiertje meestal 
hun problemen. Daarna komen ze los 
en luchten ze hun hart. Vaak willen ze 
graag dat ik terugkom, maar eigenlijk zit 
mijn taak er dan op. We bevelen ze men-
sen uit de buurt aan met wie ze contact 
kunnen opnemen. Deze contactpersoon 
houdt dan een beetje in de gaten of ze 
dat ook werkelijk doen.’ 

5 Over welk initiatief ben 
je enthousiast? ‘BUUV is de 
buurtmarktplaats van Haarlem. Ik hoop 
dat wij in Amsterdam-Zuid dat model 
ook kunnen toepassen en dat heel Am-
sterdam  zich er bij aansluit. Het is een 
uitstekend systeem om diensten te rui-
len en mensen echt bij elkaar brengt. 
Het mooie eraan is, dat bijna de helft 
van de deelnemers dat niet via de com-
puter doet. In het computerprogramma 
is alles keurig gerubriceerd, zodat je 
heel gericht op bijvoorbeeld ‘hulp bij 
boodschappen’, ‘bezoek ziekenhuis’ of 
‘tuinieren’ kunt zoeken. Ik hoop dat het 
stadsdeel in dit systeem wil investeren. 
Vooral voor jongeren die vaak een over-
volle agenda hebben is het efficiënt om 
via internet contact te zoeken. Het heeft 
de toekomst en het hoeft niet duur te 
zijn. Inwoners van Haarlem lopen al in 
een speciaal BUUV-T-shirt.’(zie foto) 

Peter Roeffen

2x5 Koppelaar tegen de vereenzaming

"Grote kans dat er een kraamkolonie 
is in De Pijp, maar we weten niet 
waar", zo vertelde vleermuisdeskun-
dige Arie Swaan in het Wijkcentrum 
Ceintuur tijdens zijn lezing over 
vleermuizen. 

Arie Swaan inventariseert beroepsmatig 
de aanwezigheid van vleermuizen. Als er 
een bouwvergunning wordt aangevraagd 
moet er eerst een onderzoek worden 
gedaan naar het foerageergebied en de 
verblijfplaatsen van vleermuizen. Het is 
bij wet verboden om rust- en overwin-
teringsplekken van kraamkolonies van 
vleermuizen te verstoren. Voor project-
ontwikkelaars en aannemers is het daar-
om handig dit onderzoek tijdig te doen. 
Als de bouw eenmaal is begonnen en 

vervolgens stilgelegd moet worden kan 
dat veel geld kosten. 

 Uit de lezing van Arie Swaan blijkt dat 
vleermuizen verschillende leefgebieden en 
rustplaatsen hebben. De mannetjes van de 
dwergvleermuis beheren hun territorium 
meestal in binnentuinen. Vrouwtjes flad-
deren voorbij en hangen eventjes rond tot-
dat ze genoeg van het mannetje hebben. 
Mannetjes zitten graag op een route waar 
vrouwtjes langsvliegen, vaak dichtbij een 
kraamkolonie. Daar verblijven vrouwtjes in 
het voorjaar soms wel met honderden te-
gelijk. 

In en rond het Sarphatiparkt zitten 

veel mannetjes blijkt tijdens de vleer-
muizenzoektocht in de omgeving van het 
park. Dat vergroot meteen de kans op de 
aanwezigheid van een kraamkolonie met 
vrouwtjesvleermuizen. Die kolonies zijn 
kwetsbaar. Er zitten veel vleermuizen 
bij elkaar die zich niet zomaar ergens 
anders zullen vestigen. De kunst is wie 
die kraamkolonie rond het park weet 
te traceren. Om die te vinden moet je in 
het voorjaar rond vier uur ś ochtens met 
de batdetector op pad. Een klusje voor 
de nachtbrakers onder ons. Als je met 
dat apparaat veel vleermuizen bij elkaar 
hoort is het zaak goed te kijken waar ze 

aan het eind van de nacht naar binnen 
vliegen. Dat is de plek waar ze overdag 
verblijven en hun rust zoeken. De kans is 
groot dat daar ook de kraamkolonie zit.

 Vleermuistochten worden een paar keer 
per jaar georganiseerd in het Vondel- en 
Sarphatipark. Met een batdetector worden 
de geluiden van de vleermuizen, die je als 
mens niet kunt horen, opgevangen en hoor-
baar gemaakt. Een klusje voor in de scheme-
ring en ́ s nachts. De vleermuizenwerkgroep 
overweegt in de omgeving van het park een 
kroegentocht te organiseren om het nacht-
leven van zowel vleermuis als mens op een 
aangename manier te verenigen. 

Op zoek naar de kraamkolonie? 

Oncko Grader activeert mensen om vrijwilligerswerk in de buurt te doen. Foto: Maarten Wesselink

‘Ik houd van de lengte van de Lutmastraat. Je hebt wel een stuk of vijf verschillende buurtjes in één straat.’
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Cursussen voor ouders van 
kinderen 0-12 jaar
NIEUW  Sociale vaardigheidstraining voor  
kinderen van 6-9 jaar Iedere donderdagmiddag na 
schooltijd van 16 mei t/m 27 juni in Opvoedpunt in het OKC de 
Bockesprong; Theophile de Bockstraat 100e (020-6169276) 

Opvoeden in je eentje Start woensdagochtend 17 april 
met een aantal vervolg ochtenden van 9.15-11.30 uur in Jan van 
der Heijdenhuis 75-77.

Positief opvoeden voor ouders  
van kinderen van 0-12 jaar 
Maandagochtend  13-27 mei, 3-10 juni; drie  telefonische 
gesprekken en slot 1 juli. Tijd  9.15 uur - 11.30 uur
In het Opvoedpunt Henrick de Keijserstraat 14

Peuter in zicht voor ouders van peuters in de 
“peuterpubertijd” Woensdagavond 15-22-29 mei 
en 5 juni van 19.15 uur- 21.30 uur.In het opvoedpunt OKC 
Bockesprong; Theophile de Bockstraat 100e.

Info en aanmelden via Opvoedpunt De Pijp 020-4715492 en 
oudercursusoudzuid@combiwel.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

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

Al voor 30 euro 
in de Pijp Krant! Ook 
contactadvertenties

mail q.voorn@wijkcentrumceintuur.nl

Check our website for all our offices: www.amstelhousing.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

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

Kinderdagverblijf 

Willem Sparkje 
heeft per direct plek voor een baby en 
voor een peuter!

Bel voor een rondleiding met Hanneke: 020-6642125
Mail: administratie@willemsparkje.nl
www.willemsparkje.nl

‘COnTrOLe KWIjT?’
Alcohol, drugs, gokken, etc.

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

www.zelfhelp.nl / info@zelfhelp.nl

Even geen geld, wel spullen?
Lenen op onderpand: snel, simpel en betrouwbaar

De Stadsbank van Lening is in 1614 opgericht. 
Bij deze gemeentelijke dienst kan iedereen 
vanaf 18 jaar geld lenen op onderpand. 
De rente (beleenkosten) is een stuk lager 
dan bij particuliere pand huizen. En natuurlijk 
zonder winstdoelstelling. 

De voordelen van de Stadsbank van Lening
•  direct contant geld tegen inlevering van 

uw sieraden of gebruiksartikelen; 
•  lage beleenkosten: 1,05% per maand;
•  elke 9 maanden verlengen mogelijk;
•  u kunt op elk moment aflossen en uw 

bezittingen weer ophalen;
•  een gemeente instelling, dus betrouwbaar.

Meer weten? Het filiaal in uw buurt:
Albert Cuypstraat 181 (sieraden)
Gerard Doustraat 156 (gebruiksartikelen)

Geopend van maandag t/m vrijdag, 
van 9.00 uur tot 16.00 uur.

Meer informatie?
Bel 14 020 (maandag t/m vrijdag, 
van 8.00 uur tot 18.00 uur) of bezoek onze website: 
www.amsterdam.nl/sbl
U kunt ons ook een e-mailbericht sturen: info@sbl.nl

15 x 5

Aan de informatie in deze advertentie kunt u geen rechten ontlenen.
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020 590 13 30
preventie@puntp.nl
www.puntp.nl/preventie

 |

Rialto: Paradies: Hoffnung

Na “Paradies: Liebe”  en “Paradies: 
Glaube” nu “Paradies: Hoffnung” van de 
Oostenrijkse regisseur Ulrich Seidl. Deel 
drie van een trilogie waarin het verlan-
gen centraal staat. Hoofdpersoon is de 
13-jarige Melanie (dochter van Teresa uit 
“Paradies: Liebe”). Terwijl haar moeder 
in Kenia op zoek gaat naar liefde, brengt 
zij haar vakantie door in een dieetkamp. 
Terwijl ze daar haar overtollige kilo’s 
probeert kwijt te raken, wordt ze verliefd 
op de directeur van het kamp, een veertig 
jaar oudere arts. Ze probeert hem te 
verleiden, maar haar liefde wordt niet be-
antwoord. Melanie had zich haar paradijs 
anders voorgesteld.

Filmtheater Rialto, Ceintuurbaan 338.

Rialto: The Secret Disco Revolution

Tijdens de tweede editie van Off the Record, 
het nieuwe maandelijkse muziekfilmpro-
gramma van Rialto, staat disco centraal. In 
“The Secret Disco Revolution” stelt regisseur 
Jamie Kastner zich de vraag of disco revo-
lutionar was. Hij vertelt het hele verhaal: 
van de oorsprong (in nazi-Duitland!) tot 
aan de hoogtijdagen in de toen überhippe 
Studio 54 in New York. Hij doet dat met 
unieke archiefbeelden en interviews. 
Experts komen aan het woord, maar vooral 
de helden van weleer, waaronder Gloria 
Gaynor, Village People, Kool and the Gang, 
en KC & the Sunshine Band. Na afloop draait 
de hoofdredacteur van DJBroadcast, Job de 
Wit, swingende discoplaatjes.

Rialto, Ceintuurbaan 338. 7 mei 21.30 uur

Agenda aanraders

« 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.

Al voor 30 euro 
in de Pijp Krant! Ook 
contactadvertenties

mail q.voorn@wijkcentrumceintuur.nl

Doe mee aan de Vrijwilligersacademie-Zuid op  
www.va-zuid.net!

Vrijwilligersacademie Amsterdam-Zuid organiseert 
trainingen, workshops, lezingen en meer. Het is 
een platform voor het uitwisselen van kennis voor 
vrijwilligers in zorg en welzijn. Doe mee en deel! 

Wil je als vrijwilliger jezelf (verder) ontwikkelen en laten 
inspireren? Doe je vrijwilligerswerk en heb je vragen en/
of ideeën? Op www.VA-Zuid.net vind je antwoorden op je 
vragen én alle informatie over trainingen die we samen 
met onze partners organiseren. Heb je als vrijwilliger be-
hoefte aan een andere workshop? Of heb je expertise en 
zin om zelf je kennis te delen en een workshop te geven? 
Laat het weten en wij gaan ermee aan de slag! Wie weet 
staat jouw idee binnenkort geprogrammeerd!  

Doe mee en deel op www.VA-Zuid.net! 

Barbecueverbod 
in Sarphatipark
De warme zomeravonden komen er weer 
aan. En voor heel wat mensen is een bar-
becue in het park daar onlosmakelijk mee 
verbonden. Toch heeft het stadsdeel be-
sloten om in het hele  Sarphatipark barbe-
cueën te verbieden. Vorig jaar mochten de 
kooltjes nog op één plek aangestoken wor-
den, maar die verordening werd door de 

hongerige parkbezoekers veelvuldig ge-
negeerd. Bovendien was de aangewezen 
plek niet berekend op de grote toestroom 

van grill-liefhebbers.  Het stadsdeel trad 
er niet tegen op: volgens de woordvoerder 
van de wethouder beschikte het stadsdeel 

over onvoldoende handhavers. 
Onbeperkt barbecueën in het Sarphatie-

park veroorzaakt al jaren (stank)overlast bij 
omwonenden en beschadigt de grasmat. 
Ook nu nog zie je de brandgaten van vorig 
jaar in het gras. Na een regenbui blijft het 
water erin staan. Verbieden en handhaven 
betekent dat het stadsdeel bezoekers, die 
gewoon gezellig met hun vrienden in het 
park willen barbecueën, hun genot moet 
ontnemen. De vraag is of ze dat dit jaar ook 
echt gaan en durven doen. Het stadsdeel 
verklaarde vorig jaar geen repressieve sfeer 
in het park te willen creëren. Die instelling 

maakt handhaven er niet makkelijker op. 
Niet handhaven betekent bovendien dat 
het stadsdeel degenen die overlast ervaren 
van het grenzeloos genieten van anderen 
in de kou laat staan. Zien we over een paar 
weken toch weer witte rook uit het Sarp-
hatipark opstijgen? Dan weten we dat het 
stadsdeel er nog niet in geslaagd is haar 
eigen regels te handhaven en de barbecues 
met inbegrip van worsten, speklapjes en 
kippenpoten voorgoed uit het park te laten 
verdwijnen. 

tekst en beeld: Maarten Wesselink

Repair Café De Pijp 

Op zondag 28 april helpen buren elkaar 
weer met repareren. Na een bezoek aan 
Repair Café De Pijp weet je waar je aan toe 
bent. Fiets, kleding, apparaat: je leert waar-
aan het schort en zo mogelijk wordt het 
probleem opgelost of het voorwerp mag 
terug naar de fabrikant of is ‘overleden’.  

Textiel en apparaten: 
Galerie Coffeeshop Yoyo, 

Tweede Jan van der Heijdenstraat 79.
Fietsen: Fietswerkplaats Smerig,  

Van Ostadestraat 233E. 

Donaties voor materialen zijn van harte 
welkom. Info: Natuur- en milieuteam De 

Pijp 020-400 45 03,  wijkcentrumceintuur.nl/
nmt/repair-cafe-de-pijp

Keyserkring

Op woensdag 24 april is er weer een 
Keyserkring, deze keer over Community 
Art. Joanne Swaan, gevestigd in De Pijp, 
heeft Stichting Stadstoneel opgericht, 
dat als doel heeft Community Art in 
Amsterdam Zuid/ De Pijp te bevorderen. 
Aan de hand van projecten in andere 
buurten laat ze zien wat community art 
nu eigenlijk is. Verder vertelt ze wat ze 
met haar eigen stichting van plan is. Het 
eerste project van haar stichting, Festival 
Bio Beton, staat al geboekt op 7 en 8 
september.

Keyserkring  
Hendrick de Keyserplein 45,  

15:00-17:00 uur. 
Toegang: gratis. 

BuurtEnergieWinkel 
In de Pijp gaat dit jaar de BuurtEnergie-
Winkel van start. Bij de BuurtEnergie-
Winkel kun je terecht met vragen over 
energiebesparing, isolatiemogelijkhe-
den, zonnepanelen en andere duurzame 
energie-oplossingen. Ook worden er 
voorlichtingsbijeenkomsten over ener-
giebesparing georganiseerd. Het is echter 
geen winkel in traditionele zin waar u 
producten kunt kopen. Het doel van de 
BuurtEnergieWinkel is om bewoners mo-
gelijkheden (energiebesparende maatre-
gelen) aan te bieden om de woonlasten te 
verlagen. 

Het Wijksteunpunt Wonen zorgt voor 
hulp en advies als huurder in overleg met 
de verhuurder verbeteringen in de wo-
ning wil aanbrengen. Mogelijk wordt er 
ook een klussendienst door bewoners op-
gezet. Er zijn nog vrijwilligers nodig voor 
het geven van voorlichting en advies aan 
bewoners. Heeft u interesse? Neem dan 
contact op. 

Het Groen Gemaal in het Sarphatipark 
zal onderdak bieden aan de BuurtEnergie-
Winkel. Voor meer informatie kunt u van 
dinsdag tot en met zaterdag van 13.00 tot 
17.00 uur contact opnemen met Henk Vro-
lijk van het Groen Gemaal, telefoonnum-
mer 020 6641350.

Kunst- en 
Cultuursalon

studio gezocht! Arts-assistent 
zoekt functionele studio voor 1 persoon voor 
onbepaalde tijd te huur. Bij voorkeur  in de pijp 
of het centrum.  Uiterlijk per juli. Trefwoorden: 
dame, 24 jr, rustig, betrouwbaar, net, niet-
roker, geen huisdieren/instrumenten. Alle tips 
zijn welkom via violetfrazi@gmail.com en/of 
06-22553152.

Toos Tuin   
Iedere Stadstuin  

een Smultuin 
ToosTuin@gmail.

com 020 6921424Tuin Onderhoud
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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

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 

Spreekuur Vrijwilligerscentrale: Alleen 
op afspraak! via 020-5301220 18:00-21:00 

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. 09:30-12:00

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

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

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 Canastaclub met Lien Kruyswijk.

Wanneer? Iedere vrijdagochtend van 
10:00 tot 13:00 uur.

Wat gebeurt er precies op een 
bijeenkomst? De Canastaclub komt 
elke vrijdagochtend naar het Huis van de 
Wijk De Pijp om drie spelletjes canasta 
te spelen. Het spel wordt gespeeld in de 
Centrale Hal. Canasta is een kaartspel 
waarbij degene die de meeste punten 
behaalt, zich de winnaar mag noemen. 
Aan verschillende kaarten zijn punten-
aantallen toegekend en de bedoeling 
van het spel is zoveel mogelijk punten te 
behalen door verschillende kaartcombi-
naties op tafel te leggen. Dat het gezellig 
is, bewijst wel dat sommige leden van 
wekelijks helemaal vanuit Amsterdam-
Noord naar De Pijp afreizen. En dat doen 
ze al sinds eind jaren negentig. 

Waarom mag ik deze activiteit niet 
missen? Wie zin heeft in een gezel-
lige dagbesteding met een fijne club 
mensen én daarbij ook nog eens een 
leuk kaartspel wil (leren) spelen, zou 
zeker eens een kijkje moeten nemen. De 
huidige Canastaclub bestaat uit mannen 
en vrouwen van verschillende leeftijden; 
het is geen ‘damesclubje’, benadrukt 
Lien!   

Kan ik elk moment instappen? 
Dat kan. Fans van het canasta-spel, 
maar ook geïnteresseerden die nog 
nooit canasta hebben gespeeld, zijn van 
harte welkom. Iedereen kan om 10:00 
uur aanschuiven en de leden van de 
canastagroep leren de beginnelingen al 
doende de fijne kneepjes van het spel. De 
spelregels heb je dan binnen een dag on-
der de knie, aldus Lien. Mensen die 10:00 
uur nog wat te vroeg vinden, kunnen ook 
om 11 uur aanschuiven, op het moment 
dat het tweede potje van de dag begint. 
Ook degenen die niet elke vrijdagochtend 
kunnen, maar het wel leuk vinden zo nu 
en dan eens mee te spelen, zijn welkom. 
Gewoon binnenlopen op de vrijdagoch-
tend kan dus altijd, maar wie eerst nog 
wat meer informatie wil, kan kijken op 
de website van Combiwel: http://www.
combiwel.nl/activiteiten/canasta. Daar 
zijn ook contactgevens te vinden. 

Zijn er kosten aan verbonden? 
De kosten bedragen 3,50 euro per maand. 
Lien merkt nog op dat de consumpties 
eveneens goed betaalbaar zijn, zodat 
meedoen met de canastagroep ook voor 
wat minder draagkrachtige mensen een 
leuke hobby kan worden. 

Tanja de Vette

In the picture 
Activiteiten van het Huis van de Wijk De Pijp toegelicht 
door hun begeleiders.  
Dit keer Lien Kruyswijk van de Canastaclub.

Lien Kruyswijk, gefotografeerd door Christine Westerveld

Aanvulling
De vleermuislezing op pagina 
5 was een van de lezingen over 
stadsnatuur uit de cyclus ´In 
De Pijp is altijd wat te doen ,́ 
georganiseerd door het natuur- 
en milieuteam in De Pijp. De 
volgende bijeenkomsten zijn 18 
april (Hans Kaljee over 400 jaar 
Bomen), 9 mei (Vroege vogels 
in het Beatrixpark), 16 mei 
(Gierzwaluwen). 

Gezocht
Voor de Winkel van de Buurt de Pijp zoeken wij enthousiaste deelnemers 
die mee willen werken aan de productie in het atelier. 
Dit atelier start op 7 mei van 12.00 – 16.00 in het  
Huis van de Wijk de Pijp, 2e van der Helststraat 66.

De basisfilosofie van de Winkel van de Buurt is dat er producten worden verkocht die 
bedacht en gemaakt zijn door mensen uit de buurt. Daarmee kan de winkel groeien, 
kunnen deelnemers ervaring opdoen en er op den duur, bij voldoende omzet, een kleine 
bijverdienste aan overhouden.
In de Pijp willen we beginnen met het haken en breien van sleutelhangers, sjaals en het 
naaien van boxkleden en joggingbroekjes. Er zijn een aantal experts aanwezig, dus ook als 
je nog niet zo goed kunt naaien of haken ben je van harte welkom als deelnemer.  
Zie ook het hele verhaal op http://www.winkelvandebuurt.nl/zuid/
email: winkelvandebuurtdepijp@gmail.com of Madelon Bos  0641525216

De initiatiefnemers van de Winkel van de Buurt de Pijp. Foto: Christine Westerveld


