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WIJKCENTRUM
CE INTUUR

De Pijp

Straattafelen met 
wijkcentrum Ceintuur 
Een stralende namiddag onlangs aan het Van der 
Helstplein. Beter had kook-collectief Bite Me het niet 
kunnen treffen. De ruim 200 plekken aan lange tafels 
waren al spoedig uitverkocht. In de uren daarvoor hadden 
acht teams van vrijwilligers in verschillende keukens in de 
buurt heerlijke gerechten klaar gemaakt. Dit kan het begin 
zijn van een zomer vol straattafels. Wijkcentrum Ceintuur 
heeft materiaal beschikbaar voor buurtinitiatieven: 
klaptafels en banken, partytent, schalen en soepkommen 
of kopiëren van de buurtflyer. Alles kosteloos 
verkrijgbaar. Interesse? Mail naar straattafel@
wijkcentrumceintuur.nl of bel 020-6764800  
Foto: Daryl Mulvihill_www.dmau.comb

Vrijwilligerswerk: de kunst 
van het matchen 
Wat beweegt mensen om vrijwilligerswerk te doen? 
Mensen zetten zich belangeloos in voor anderen of een 
maatschappelijk doel zonder dat zij daar salaris voor krijgen. 
Maar vrijwilligerswerk levert altijd iets op. Bijvoorbeeld een 
leerzame ervaring, gezelligheid of nieuwe contacten. Voor de 
Vrijwilligers Centrale Amsterdam bemiddelt Simone Knaapen 
mensen naar passend vrijwilligerswerk. Wat gebeurt er tijdens 
het bemiddelingsspreekuur? Vandaag heeft ze een afspraak met 
mevrouw Zelowski...

Lees het hele artikel op pagina 3

Stadsdorp de Pijp komt eraan! 
‘Goed’, is altijd mijn antwoord op de vraag hoe het met me gaat. Maar ondertussen! Ik 
pieker me soms suf over veel technische klusjes die in huis blijven liggen. En ik ben al 
van een zekere leeftijd, wat nou als ik een lichamelijke makke krijg? Komt er dan een 
beroepsbetuttelaar? Groot was dan ook mijn opluchting toen een vriendin me vertelde 
dat er in Amsterdam stadsdorpen worden opgericht, ook in de Pijp. In een stadsdorp 
helpen buurtbewoners elkaar.   Lees het hele artikel op pagina 3

Wat is er plezieriger dan op een zwoele zomeravond buiten genieten van een mooie film? 
Van woensdag 17 t/m zaterdag 20 augustus kun je op het Marie Heinekenplein 
terecht voor World Cinema Amsterdam Open Air – vier avonden, vier nieuwe films. Alle 
vier de films zijn uit 2011, dus fonkelnieuw! Zodra de zon is ondergegaan, rond 21.30 uur, 
begint de film. De toegang is gratis.
Woensdag 17 augustus: Almanya. Turks, Duits gesproken, Nederlands ondertiteld.
Turks-Duitse komische roadmovie. / Donderdag 18 augustus: Salsa Tel Aviv. Spaans, 
Hebreeuws gesproken, Engels ondertiteld. Romantische comedy-of errors. / Vrijdag 19 
augustus: Circumstance. Perzisch gesproken, Nederlands ondertiteld. Taboedoorbrekende 
film. / Zaterdag 20 augustus: Tropa de elite 2. Portugees gesproken, Nederlands ondertiteld. 
Spectaculaire film over drugs, corruptie en geweld in de favela’s van Rio de Janeiro.

World Cinema Amsterdam Open Air

Attente Pijp-bewoonster 
redt Gierzwaluwlkolonie 
Jan van der Heijdenhuis
Een bewoonster van de 2de Jan van der Heijdenstraat 
zag op 5 juni een enorme kraan voor het Jan van der 
Heijdenhuis verschijnen. Bij navraag bleek dat er een 
renovatie van het dak gepland was. Ze wist dat er een 
grote gierzwaluwkolonie onder de boeidelen van het dak 
broedde en sloeg alarm. Ook het Natuur- en milieuteam 
werd gewaarschuwd. Eigenaar van het pand, het stadsdeel 
had opdracht gegeven de werkzaamheden uit te voeren. 
De verantwoordelijke ambtenaar liet een gootbekisting 
met ruimte voor gierzwaluwen langs de achterkant van 
het gebouw aanbrengen, maar was even vergeten dat 
we midden in het broedseizoen zitten. De werkzaamhe-
den werden meteen stopgezet en uitgesteld tot na het 
broedseizoen. De gierzwaluwwerkgroep zal de nestplaat-
sen inventariseren en alert blijven op het behoud van de 
nesten. Dankzij de snelle reactie van de bewoners kon 
voorkomen worden dat de oudervogels de nesten zouden 
verlaten. Gierzwaluwen houden er niet van om gestoord te 
worden en laten prompt hun jongen in de steek. 

Thea Dammen

Edgar Burgos, zanger van Trafassi, zong  tijdens ‘24 uur Zuid/Zuid-
oost’ ‘kleine wasjes grote wasjes’ in wasserette Wash&Coffee bij het 
Marie Heinekenplein op 22 juni. Foto: Maarten Wesselink

Sinds 1993 spant de Gierzwaluwwerkgroep Amsterdam zich in om 
bestaande nestplaatsen te beschermen en nieuwe nestgelegenheid 
te laten aanbrengen. Het 20-jarige jubileum werd op 22 juni in de 
Oranjekerk gevierd. (Foto: Maarten Wesselink)

Kinderboerderij De Pijp
Kinderboerderij De Pijp organiseert ook dit jaar weer zomer-
activiteiten voor kinderen tussen de 4 en 14 jaar. Van 22 juli tot 
15 augustus. De toegang is gratis. Je kunt bijvoorbeeld t-shirts 
bedrukken, broodjes bakken of een schilderij maken. Voor het 
hele programma kijk op : www.kinderboerderijdepijp.nl/ouders/
agendaTuin van het Huis van de Wijk De Pijp op de schop door lekkage in het dak van de 

parkeergarage. Foto: Maarten Wesselink
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020 590 13 30
preventie@puntp.nl
www.puntp.nl/preventie

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.

   Sinds 2002 

 
 Al sinds 2002 de beste keuze voor verhuur in Amstelveen e.o. 

We zijn doorlopend op zoek naar gemeubileerde/gestoffeerde woningen in  
Amsterdam,  Amstelveen e.o. voor onze internationale clientèle. 

 
Neem vrijblijvend contact op via telefoon 020 4417775  

of e-mail: info@amstelhousing.nl. 
Startbaan 8 -  Amstelveen 

 
www.amstelhousing.nl 

Ook in Haarlem, ’t Gooi, Utrecht, Den Haag, Rotterdam en Breda! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opleidingen voor Jazz en 
Lichte Muziek in Amsterdam

Opleidingen voor Jazz en 
Lichte Muziek in Amsterdam

Opleidingen voor Jazz en 
Lichte Muziek in Amsterdam

020-665 63 38

Opleidingen voor Jazz en 
Lichte Muziek in Amsterdam

www.djam.nl

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

Begin studiejaar 

in september

&
#

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

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

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.

Cursussen voor ouders van 
kinderen 0-16 jaar
Positief opvoeden voor ouders  
van kinderen van 0-12 jaar 
Vier ochtenden van ma 8 t/m do 11 juli van 
9.30-12.00 uur. Voor kinderopvang wordt gezorgd. 
De cursus is gratis. Locatie: In De Bockesprong; 
Theophile de Bockstraat 100e.

Positief opvoeden voor ouders  
van tieners van 11-16 jaar 
Start op donderdag 19 september 
 van 19.15  – 21.45 uur op  
locatie van Dynamo,  Rijnstraat 115

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

wassen/ 
knippen/ 
modelleren 
voor maar 
€10 euro!

WWW.TEAMKAPSALON.NL

WWW.TEAMKAPSALON.NL

Kom in de maand juli 
met deze bon naar 
Team Kapsalon  
Ceintuurbaan 



Al voor 30 euro
in De Pijp Krant. Ook
contactadvertenties

mail: q.voorn@wijkcentrumceintuur.nl

Al voor 30 euro
in De Pijp Krant. Ook
contactadvertenties

mail: q.voorn@wijkcentrumceintuur.nl



Eerste Bio Beton 
Festival in  
De Pijp op  
7 en 8 september
Stichting Stadstoneel organiseert in 
het weekend van 7 en 8 september 
het eerste Bio Beton Festival in De Pijp. 
BioBeton is beton dat zichzelf herstelt 
door aan de specie levende bacteriën 
toe te voegen, extremofielen geheten. 
Het staat symbool als hechtmiddel tus-
sen de verschillende bevolkingsgroepen 
door middel van kunst. Joanne Swaan,  
initiatiefneemster, artistiek leider en 
coördinator van dit evenement: “Tussen 
12.00 en 19.00 uur kan men deelnemen 
aan een wandeling door de wijk, met 
een bezoek aan een concert,  dans- of 
theatervoorstelling of een expositie. Alle 
kunst is gemaakt door bewoners uit de 
wijk. We hebben nog behoefte aan en-
thousiaste vrijwilligers die bijvoorbeeld 
als groepsgids willen fungeren bij de 
rondleidingen. Elke andere creatieve 
hulp is ook welkom, evenals wat finan-
ciële support.”

Wilt u meer informatie: Donderdag 
18 juli om 19.00 is er een bijeen-

komst in de Kunstwerkplaats aan de 
Lutmastraat 181-183. Email: stichting-

stadstoneel@hotmail.com.Of bezoek de 
website stadstoneel.com.

‘Goed’, is altijd mijn antwoord op de 
vraag hoe het met me gaat. Maar 
ondertussen! Ik pieker me soms suf 
over veel technische klusjes die in 
huis blijven liggen. 

En ik ben al van een zekere leeftijd, wat 
nou als ik een lichamelijke makke krijg? 
Komt er dan een beroepsbetuttelaar? 

Groot was dan ook mijn opluchting toen 
een vriendin me vertelde dat er in Am-
sterdam stadsdorpen worden opgericht, 
ook in de Pijp. In een stadsdorp helpen 
buurtbewoners elkaar. De kat verzorgen 
van iemand die naar het buitenland moet? 
Of spierballen nodig om een zwaar bouw-

pakket naar boven te sjouwen? Graag met 
buurtbewoners in een eetclubje?. In een 
stadsdorp gaat het niet om ´voor wat hoort 
wat´ maar om wederzijdse hulp, ervarin-
gen uitwisselen of samen dingen doen als 
je daar zin in hebt.

Inmiddels is tijdens een feestelijke bij-
eenkomst op 14 juni Stadsdorp de Pijp 
geboren. Ik zag de vrolijke en praktische 
'Aanslingergroep' in actie. Ze zetten veel 
zelfgemaakte hapjes en drankjes klaar en 
een homecinema beamer. Ze hingen drie 
grote flappen op en richtten het woord 
tot de 35 aanwezigen. Op de beamer lie-
ten ze de website Stadsdorp de Pijp zien 
en de uitkomsten van de enquête die 85 

buurtbewoners hadden ingevuld. Op de 
flappen hadden ze bovenaan de woorden 
geschreven die ook op de website staan: 
Vraag en Aanbod, eigenlijk al een samen-
vatting en een definitie van wat een stads-
dorp behelst. We werden uitgenodigd om 
middels plakkertjes op de flappen onze 
vragen, aanbiedingen en namen kenbaar 
te maken zodat we al konden matchen. Ik 
vroeg onder meer om iemand voor klusjes 
in huis en ik bood aan om voor te lezen en 
boodschappen te doen. En ik denk aan veel 
meer, maar dat komt dan wel op de web-
site.

Een fotografe stapte op me af, ze had me 
zien schrijven. Foto’s gecombineerd met 

tekst… dat werd een match tussen ons!
De bijeenkomst ging over ‘modern na-

buurschap’ en de overheid die bezuinigt. 
waardoor veel dingen niet meer vergoed 
worden. Zorginstelling Amsta in de Pijp die 
gaat sluiten; ons aansluiten bij bestaande 
initiatieven om het wiel niet opnieuw uit te 
vinden; hoe ons Stadsdorp de Pijp georga-
niseerd zou kunnen worden. (Hebben we 
een bestuur nodig, willen we een stichting 
of een coöperatie worden? Hoe willen we 
de financiën regelen?) Over onze kwali-
teiten die nogal van elkaar verschillen en 
dat de één rustig in een (werk) groep wil 
groeien en de ander opleeft van een dead-
line. En dat we vooral dingen moeten doen 
in ons stadsdorp die we leuk vinden.

Bij de geboorte van Stadsdorp de Pijp 
heeft de aanslingergroep zichzelf opgehe-
ven om ruimte te maken voor een initiatief-
groep. Inmiddels hebben 9 buurtbewoners 
zich hiervoor opgegeven. De Pijp is een 
dichtbevolkt gebied. Ondergetekende wil 
initiatieven binnen buurtjes inventariseren 
en hiervan verslag doen op de website.

Martha Wolf,  

een enthousiaste Stadsdorp de Pijp-bewoonster.

Voor meer informatie: Mail naar:  
info@stadsdorpdepijp.tk En bij 
geen internet: bel op werkdagen  
tussen 17.00 – 19.00 uur: 06-87169506. 
www.stadsdorpdepijp.tk

Wat beweegt mensen om 
vrijwilligerswerk te doen? Mensen 
zetten zich belangeloos in voor 
anderen of een maatschappelijk 
doel zonder dat zij daar salaris voor 
krijgen. Maar vrijwilligerswerk levert 
altijd iets op. 

Bijvoorbeeld een leerzame ervaring, gezel-
ligheid of nieuwe contacten. Voor de Vrij-
willigers Centrale Amsterdam bemiddelt 
Simone Knaapen mensen naar passend 
vrijwilligerswerk. Wat gebeurt er tijdens 
het bemiddelingsspreekuur?

Vandaag heb ik een afspraak met me-
vrouw Zelowski. Ze heeft In haar thuisland 
Polen geschiedenis gestudeerd. In Neder-
land heeft ze jarenlang voor de kinderen 
gezorgd en nu wil ze het liefst betaald 

werk met het geven van rondleidingen. 
Daarmee heeft ze werkervaring in haar 
thuisland. Met het doen van vrijwilligers-
werk hoopt mevrouw haar kennis en zelf-
vertrouwen in het spreken van de Neder-
landse taal te verbeteren. Ook het opdoen 
van contacten en werkervaring is voor haar 
belangrijk. 

In de vacaturebank staan op dit moment 
ruim 1600 oproepen van ongeveer 800 
organisaties die op zoek zijn naar vrijwil-
ligers. De vacatures zijn te selecteren op 
basis van stadsdeel, type vrijwilligerswerk 
en soort bedrijf. Als bemiddelaar werk ik 
dagelijks met deze vacaturebank. Ik ken 
veel organisaties persoonlijk en weet daar-
door hoe de begeleiding is geregeld en wat 
de sfeer ter plekke is. Dat maakt het zoeken 
van passend vrijwilligerswerk makkelijker. 

 Voor mevrouw Zelowski vinden 
we drie mogelijkheden. Een filmtheater is 
op zoek naar baliemedewerkers. Een orga-
nisatie die kunsttentoonstellingen organi-
seert in het Amstelpark heeft suppoosten 
nodig. En ook bij het Welkom Team, dat 
toeristen in Amsterdam op weg helpt bij 
aankomst in de stad, is ruimte voor vrijwil-
ligers. Mevrouw is enthousiast. 

Ze heeft nog niet eerder vrijwilligers-
werk gedaan en bestookt mij met vragen: 
‘Moet ik mijn CV opsturen?’, ‘Ik ben twee 
weken op vakantie in de zomer, kan dat 
wel?’, ‘Is mijn Nederlands wel goed genoeg 
om vrijwilligerswerk te doen?’ en ‘Hoeveel 
uur moet ik vrijwilligerswerk doen?’. Het 
zijn terechte vragen. Er wordt van vrijwilli-
gers verwacht dat zij zich aan de afspraken 
houden. Maar welke afspraken je precies 

maakt, hangt af van de deal die een vrij-
williger maakt met de organisatie. Het is 
aan de organisatie en de vrijwilliger om in 
een kennismakingsgesprek de wensen en 
verwachtingen op elkaar af te stemmen. 

Door het filmtheater wordt mevrouw 
direct afgewezen. Zij willen alleen vrijwil-
ligers die de Nederlandse taal perfect be-
heersen. Bij het Welkom Team is mevrouw 
van harte welkom. Maar bij de kunstten-
toonstelling valt zij echt met haar neus in 
de boter. De coördinator heeft meteen con-
tact opgenomen met mevrouw om haar uit 
te nodigen voor de informatiebijeenkomst 
voor alle kunstenaars en vrijwilligers. Daar 
blijkt dat twee van de kunstenaars uit Po-
len komen. Dat voelt als een warm bad. 
Mevrouw kan direct aan de slag. En ja, als 
vrijwilliger mag je ook gewoon op vakantie. 

Bemiddelingsspreekuur 
vrijwilligerswerk door 
Vrijwilligers Centrale 
Amsterdam: dinsdagavond 
van 18:00 tot 21:00 uur in 
het Huis van de Wijk de 
Pijp. Maak van te voren een 
afspraak via 020 – 530 12 20. 
Vacatures voor 
vrijwilligerswerk kunt 
u vinden op www.
vrijwilligersnetwerk.nu

Simone Knaapen  

Adviseur Bemiddelaar Vrijwilligerswerk Zuid

ingezonden
 Tot mijn grote schrik, zie ik in de uitgave 
van de Pijpkrant nummer 3, juni 2013, 
dat het zorgcentrum AMSTA (voorheen 
Tabitha) de deuren gaat sluiten en 
dat er reeds gesprekken gaande zijn met 
een hotelketen voor overname. Dit is toch 
van de gekke! Nog geen 4 weken geleden 
las ik in Het Parool, dat het oude Emma 
Kinderziekenhuis ook alweer door Aedes 

en hotelketen Hyatt is opgekocht en 
wordt vertimmerd tot een luxe vijfsterren 
hotel met 211 kamers.  Als paddenstoelen 
schieten de luxe hotels uit de grond. In 
de Nes werd enige weken geleden weer 
het zoveelste luxe hotel geopend: Hotel 
V. In de oude Openbare Bibliotheek aan 
de Prinsengracht zit het Hyatt hotel. Aan 
de Roelof Hartstraat 1 is gevestigd hotel 
"The College", toepasselijke benaming 
benaming, want daar zat voorheen een 

school. En op de plek van een eeuwenoud 
zorgcentrum zit nu ook al de Hermitage. 
Als het zo doorgaat, wordt ook AMSTA 
het zoveelste luxe hotel in onze stad. 
Hier moet een ferm HALT aan worden 
toegeroepen. Er is geen oog voor de wo-
ningnood onder Amsterdammers met lage 
inkomens. Degenen die zwaar de dupe 
zijn, zijn jongeren met lage inkomens. De 
Gemeente Amsterdam heeft blijkbaar een 
blinde vlek voor wat er gaande is in de 

stad. Amsterdam wordt gaandeweg een 
"Manhattan aan de Amstel". Na het lezen 
van het artikel wilde ik graag weten met 
welke hotelketen er onderhandelingen 
zijn. Ook vraag ik mij af, of er vanuit bijv. 
het Wijkcentrum niet een krachtige brief 
gestuurd moet/kan worden naar het 
Gemeentebestuur. Ik heb nog een concept 
liggen n.a.v. het Parool-artikel. Het begrip 
A-lokaties maakt dat de gemiddelde Am-
sterdammer zo langzamerhand uit de stad 

wordt verdreven ten voordele van hotels, 
musea, expats en ouders die voor hun 
studerende kroost een woning kopen in 
de stad, die bevolkt wordt door 4 of meer 
studenten (want ja, de hypotheek moet 
worden opgebracht nietwaar?). Dit feno-
meen zorgt ook voor overlast in deze oude, 
gehorige woningen. Deze verkwanseling 
van sociale woningen aan maatschappijen 
met het grote geld moet stoppen.

Sherill Lisse

Vrijwilligerswerk: de kunst van het matchen

Stadsdorp de Pijp komt eraan!

Belangstellenden 
tijdens de feestelijke 
bijeenkomst van 
Stadsdorp de Pijp
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sinds 1970
Uniek in de pijp en amsterdam

ouder-participatie-creche de Tolkkresj 

Meer weten: www.tolkresj.nl

Al voor 30 euro
in De Pijp Krant. Ook
contactadvertenties

mail: q.voorn@wijkcentrumceintuur.nl

Vanaf 16 September starten wij met 
beginners en gevorderden -cursussen. 

SPAANS LEERT U BIJ JOSEPHINE  
IN DE NIEUWMARKTBUURT

Inl. en inschrijvingen vanaf 30 augustus,  
tel. 020- 362 99 38

naam   _____________________________________________________________________________________________________________________________________________ m/ v

adres   _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

postcode  _______________________________________plaats  ________________________________________________________________________________________________________________

telefoon  _______________________________________e-mail  _____________________________________________________________________________________________________________ 

Ja, ik neem een jaarabonnement (10 nrs) met introductiekorting op Ons Amsterdam  € 52,50 > € 35,-
Ja, ik neem een jaarabonnement (10 nrs) op Ons Amsterdam en krijg als welkomstcadeau het rijk geïllustreerde 
boek 1000 jaar Amsterdam (tw.v. € 29,95) > € 52,50
Ja, ik neem een proefabonnement (2 nrs) op Ons Amsterdam > € 9,50



Vernieuwde vormgeving, vertrouwde kwaliteit!

In september is burgemees-
ter Eberhard van der Laan 
gasthoofdredacteur van Ons 
Amsterdam. Hij laat u meele-
zen in zijn dagboek, neemt u 
mee op een stadswandeling 
en trakteert u op heel veel 
interessante artikelen over 
heden & verleden van Am-
sterdam. Zeker weten dat u 
dit nummer thuis ontvangt? 
Neem snel een abonnement.

Ken uw stad, 
lees Ons Amsterdam

Ons Amsterdam serveert iedere maand een 
gulle portie Amsterdams verleden & heden. 
De Amsterdamse canon én de geschiedenis 
van uw buurt. Markante Amsterdammers én 
de laatste archeologische vondsten. U hebt al 
een jaarabonnement voor € 35,-. 

De voordelen van een abonnement:
>  Korting op de verkoopprijs 

(in de winkel kost Ons Amsterdam € 6,-).

> Het nummer thuis voor het in de winkel ligt.

>  Korting op lezingen, rondleidingen en 
andere evenementen. 

> Een mooi welkomstcadeau.

Stuur deze bon in een envelop naar: Ons Amsterdam, Antwoordnummer 10117, 1000 PA Amsterdam (Vanuit Nederland kan dit zonder postzegel.) 

www.onsamsterdam.nl/abonneren

BURGEMEESTER VAN DER LAAN 

GASTHOOFDREDACTEUR

advDePijp.indd   1 18-06-13   17:11

Oncko Grader voert het woord in de Nieuwe Kerk. Foto: Maarten Wesselink

2x5

Vorige maand gaf Lub een lezing over het onderwerp in De Nieuwe 
Kerk, in het kader van Kennisnetwerk Amsterdam (www.kennis-
netwerk-amsterdam.nl). De PijpKrant was erbij, evenals Oncko 
Grader, coördinator bij welzijnsorganisatie Combiwel in Zuid 

Lub: ‘Veel sociale projecten worden geïnitieerd op basis van 
intuïtie en aannames vooraf en niet op wetenschappelijke on-
derbouwing. De projecten worden achteraf beoordeeld. Er wordt 
niet onderzocht of ze überhaupt wel haalbaar zijn. Zo zouden 
buurtbarbecues en koffieochtenden de leefbaarheid in een wijk 
bevorderen. Het onderlinge contact tussen buurtgenoten zou zo 
verbeteren en daarmee de sociale controle. Maar wetenschappe-
lijk is dat allerminst duidelijk.’

Oncko Grader is een man van de praktijk en kan zich hier niet 
in vinden. ‘Mijn ervaring in heel Zuid is dat straatfeesten en bar-
becues erg leuk en wel degelijk cohesie-bevorderend zijn. De be-
woners, of ze nu lang of kort in de wijk wonen, leren elkaar beter 
kennen en ervaren dat ze elkaar van dienst kunnen zijn.’

Vasco Lub is er wel van overtuigd dat buurten leefbaarder 
kunnen worden gemaakt. De onderzoeker heeft daar ook enkele 
aanbevelingen voor. Zo is hij voorstander van burgerwachten in 
plaats van straatcoaches. ‘In wijken waar straatcoaches rondlopen 
is de jeugdoverlast zelfs toegenomen. Burgerwachten (groepjes 
bewoners in herkenbaar hesje, die in hun buurt patrouilleren) zijn 
effectiever, zo blijkt ook uit onderzoek in Scandinavië en de VS. En 
ze zijn nog goedkoper ook.’ Het succes van burgerwachten wordt 
volgens Lub mede bepaald door een sterke motivatie om eigen 
huis en haard te beschermen.

 In weerwil van Lub’s onderzoek, houdt Grader een warm plei-
dooi voor barbecues en andere buurtactiviteiten om medebewo-
ners beter te leren kennen. ‘Elkaar helpen, 'nabuurschap', wordt 
in de toekoms steeds belangrijker: de overheid trekt zich verder 
terug, we moeten het zelf doen. Mijn advies: kom op en organiseer 
iets leuks met je buren.’ Grader wijst op het potje Leefbaarheids-
budget Zuid, dat bewoners kunnen aanspreken. Het budget is be-
schikbaar gesteld door Combiwel en de woningcorporaties in Zuid.

Peter Leemeijer

Samen iets leuks organiseren om je buurtbewoners 
beter te leren kennen? Denk aan een barbecue of 
buurtfeest in je straat of wijk. er is een budget! 
Doe een aanvraag via www.combiwel.nl/3378/leef-
baarheidsbudget-zuid-2013 of vraag een formulier aan 
via beheer@combiwel.nl

De wijkaanpak: tussen praktijk en wetenschap
Onlangs verscheen een kritische en nogal ontuchterende studie van socioloog Vasco Lub over 
leefbaarheidsprojecten in (achterstands)wijken. Denk aan buurtbarbecues, straatcoaches en sport 
voor risicojongeren. Hij plaatst echter vraagtekens bij de doelmatigheid van deze projecten en de 
budgetten die ervoor worden uitgetrokken. 

Deugden zijn (ziels)kwaliteiten die ieder mens met zich 
mee- en uitdraagt. Laat je verrassen om deze kwaliteiten in 
jezelf te gaan ontdekken, te cultiveren en nog meer te gaan 
uitdragen in het dagelijks leven. DEUGDENYOGA maakt je 
bewust van alle deugden die jij al in je draagt. Hierdoor krijg 
je meer waardering voor jezelf en je omgeving. Nieuwsgierig 
geworden? Kom dan naar een DEUGDENYOGA les!!! 
Tijd: zaterdag 13.15- 14.45, Soulful Studio; Soulful Studi 
1e J.v. Campenstraat 33hs, Amsterdam  
(www.naliniyoga.nl ism www.praktijk-shunyata.nl)



Vanessa 
Hogendorp is 
jongerenwerker namens 
Combiwel. Zij is de derde 
persoon die in de serie 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: Vanessa Hogendorp 
Geboren: Assen, 1969  
Is: jongerenwerker bij 
Combiwel in stadsdeel Zuid

persoon

1 (Hobby) “Sinds een jaar zing ik 
weer bij een band. Ik componeer pop-

songs en we jammen elke week. Dat is 
echt heerlijk. We willen ook optredens 
gaan doen. Verder ben ik al heel lang 
sieradenmaker. En ik hou me graag met 
mode bezig.”

2 (inspirator) “Mijn vriend die 
jongerenwerker is, deed veel in de hip-
hopscene. Door hem kwam ik regelma-
tig in zalen en op festivals. Daar merkte 
ik hoeveel plezier het me gaf om met 
jongeren te communiceren. Ik zat in de 
detailhandel maar opeens wist ik dat 
ik jongerenwerker wilde worden. Dus 
eigenlijk heeft mijn vriend me geïnspi-
reerd. Verder laat ik me graag inspireren 
door het goede om me heen. Ik sta daar 
helemaal open voor. Dat goede geef ik 
graag weer door.”

3 (Motto) “Carpe diem. Leven is 
vol hobbels, maar de voortgang van het 
leven gaat zo veel gemakkelijker met 
een positief beeld. Dus pluk elke dag de 

dag.”

4 (buurt) “De Pijp bruist echt. 
Het lijkt me heerlijk om er te wonen 
maar met mijn werk is dat niet zo han-
dig. Er hangt een prettige sfeer, het 
ademt geschiedenis. Op een zonnige 
dag fiets ik er graag rond.”

5 (droom/visioen) “Dat ik 
dit werk nog lang mag blijven doen. 
Maar eigenlijk richt ik me niet zo 
op de toekomst. Het gaat om van-
daag. Carpe diem, zoals ik al zei..” 

beroep

1 Wat doe jij als jongeren-
werker? “Ik doe meidenwerk: ik werk 
met meiden van 10 tot 25 jaar die in Zuid 
leven. Voor De Pijp betekent dit dat ik 
op meerdere locaties aanwezig ben, 
zoals in het Hercules Seegherskwartier 

en in de Diamantbuurt. Ik signaleer of 
meiden een hulpvraag hebben en doe 
mijn best om de juiste hulp te vinden. 
Ook organiseer ik allerlei meidenclubs 
met name voor die tot 15 jaar. Daarvoor 
is wel een vertrouwensband nodig. Ik 
zorg dat ik benaderbaar ben en hou de 
drempel laag. Uiteraard kom ik ook jon-
gens tegen die hulp nodig hebben maar 
die verwijs ik door.” 

2 Wat is je doel en de 
doelgroep? “Alle meiden vormen 
mijn doelgroep. Het is mijn taak om ze 
zelfredzaam en weerbaarder te maken 
en dat ze actief meedoen in de maat-
schappij. Dat werkt zowel preventief als 
proactief. Jongens vernielen de ruimte 
om zich heen, meiden vernielen zichzelf. 
Dat willen we met ons team voorkomen 
door ervoor te zorgen dat meiden zich 
veiliger voelen. We werken met verschil-
lende thema’s. We praten over voeding 
omdat overgewicht voor veel van hen 
een probleem is en het gevaar van ano-
rexia en boulimia op loer ligt. Liefde, 
vriendschap en loverboys komen ook aan 
bod. Omgang met en de gevaren van so-
ciale media zijn een belangrijk item. De 
benadering van deze  onderwerpen moet  
goed aansluiten bij de belevingswereld 
van de meiden. Elke leeftijdsgroep heeft 
zo zijn eigen aanpak nodig.” 

3 Hoe vaak ben je op kan-
toor? Wat is je werkplek? 
“Mijn basis is min of meer De Edelsteen 
maar ik ben een ‘flexplekker’. De mei-
den moeten me altijd kunnen vinden, 
dus ben ik zoveel mogelijk op straat. En 
ik ben erg actief op alle sociale media. “ 

4 Hoe kom je met de 
doelgroep in contact? Hoe 
werf je? “Ik ben heel zichtbaar in 
buurten en op scholen,  onderbreek 
lessen op de bovenbouw van de basis-
school en ga als een pretletter voor een 
groep staan, ook op het schoolplein. 

Verder zoek ik contact met ouders. 
Probeer ze te enthousiasmeren. Daarbij 
komt mijn twintig jaar verkoopervaring 
goed van pas. Vaak kennen de meiden 
me al. Het gaat van mond tot mond. Ik 
maak graag een praatje met ze, puur uit 
interesse. Dan gaat het balletje wel rol-
len.  Meiden die ik al ken gebruik ik om 
anderen binnen te halen. Ze hebben een 
voorbeeldfunctie nodig.”

“jongens vernielen de 
ruimte om zich heen, 

meiden vernielen 
zichzelf”

5 over welk initiatief ben 
je enthousiast? “Ik ben er trots 
op dat ik onderdeel ben van de ontwik-
keling van de meiden. Als een moeder 
je omhelst omdat ze binnen een week 
te horen krijgt dat er voor haar kind een 
persoonlijke coach is gevonden of dat 
haar kind mee kan op een vakantiekamp 
dan weet je weer waar je het voor doet.”

Peter Roeffen

Meiden zijn mijn doelgroep

Jongerenwerker Vanessa Hogendorp werkt met meiden van 10 tot 25 jaar in Zuid. Foto: Maarten Wesselink

2x5

Thema’s voor meiden:  
Het overkoepelende 
thema is veiligheid
  Voeding
  Tolerantie en respect
  Sport & acteren
  Weerbaarheid 
 (via theater en sport)
  Liefde en vriendschap; 
 vriendjes en loverboys
  Mediawijsheid; grenzen 
 bepalen op sociale 
 media

Parkeergarage  
Boerenwetering NEEN!
Stadsdeel Zuid heeft haast en 
raakt bezwaarschriften kwijt.

Het Stadsdeel Zuid wil de omstreden bouw 
van een parkeergarage voor 600 auto’s  zo 
snel mogelijk doorvoeren. Ze hebben de 
aannemer al gevonden. De combinatie 

Max Bögel Nederland B.V. / VBK Beheer 
wil het doen voor bijna 50 miljoen…                                                                                                  
Maar volgens het bestemmingsplan mag 
je in De Pijp niet in water bouwen. Dus 
het stadsdeel maakte een nieuw bestem-
mingsplan. Vanzelfsprekend dienden ver-
schillende mensen van het comité hier-
tegen een bezwaarschrift in. Wie schets 
onze verbazing, de bezwaarschriften 
zouden “kwijt” zijn. Je zou haast denken 

dat er opzet in het spel is. Dus rap werden 
opnieuw de bezwaarschriften ingediend.  

Deze garage is onnodig. Het autoge-
bruik van Amsterdammers loopt hard 
terug. Het aantal bezoekers met de auto 
neemt sterk af. De fiets is het meest po-
pulaire vervoermiddel in de stad. Maar 
voor goede fietsenstallingen is gèèn 
geld beschikbaar. Het bouwen van een 
parkeergarage in het water is duur en 

risicovol voor de omliggende huizen. Als 
het doorgaat wordt deze garage de duur-
ste ooit in Nederland gebouwd. De vrees 
bestaat dat het nog duurder wordt met 
de bekende aannemerstruc. Halverwege 
zegt de aannemerscombinatie failliet te 
zijn en het project alleen te kunnen af-
bouwen voor veel meer geld. Deze truc is 
al uitgehaald bij de NoordZuidlijn, bij het 
Rijksmuseum en het Stedelijk Museum. En 

de rekening…die mogen de bewoners als 
belastingbetaler voldoen.

Dus, stop de parkeergarage in de Boe-
renwetering. Parkeergarages horen aan 
de ring A4 en zijn daar de helft goedkoper. 
De Pijp is prima bereikbaar met openbaar 
vervoer en met de fiets.

Comité Parkeergarage Boerenwetering                                                                                    

www.stopplanzuid.nl

Basiscursus mediteren start 3 sept. en 
4 nov. Vervolgcursus 6 nov. Omgeving 
Tolbieb. Meer info cursussen/coaching: 
www.pitprojecten.nl of 06 24143749

projecten
P I T !
Diverse meditatiecursussen  
in de Pijp en NLP coaching! « 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?
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Bart in De PijpHorizontaal
   1.  onwijs vet golfstaatje? (7)
   5.  busverbinding (3)
   7.  vliegende draak ? (12)
   8.  te gekke substantie? (3)
   9.  staat goed bij een klankkast? (8)
 10.  hij hapt voortdurend naar lucht (9)
 12.  foto’s van de ruimte? (13)
 15.  kleur van een egel (4)
 16.  element van formaat (8)

Verticaal
   2.  schijnt geen zware lectuur te zijn (11)
   3.  strijd tegen het water? (11)
   4.  schijnen bij haar aan te dringen (5)
   5.  havendienst? (11)
   6.  een hele klim voor haar (8)
   7.  lichamelijk? (5)
 11.  bakken met geld (6)
 13.  zin in een verhuizing (4)
 14.  waardeloze ontkenning (4)

Café Mansro 
Eerste Sweelinckstraat

© 2013 Marijke van Mil, Mops en Aardvarken | Legpuzzel
✁

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. Bijdragen o.m. Guido Zijlstra. Fotografie Maarten Wesselink, 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 22 juli naar
•	 Redactie Pijpkrant, Wijkcentrum Ceintuur, 
 Gerard Doustraat 133, 1073 VT Amsterdam, o.v.v. 
 oplossing cryptogram juli. 
•	 pijpkrant@wijkcentrumceintuur.nl

Onder de goede inzendingen worden 2 
vrijkaartjes verloot voor Rialto.

Winnaar cryptogram juni: 
......

Oplossing mei Horizontaal: 1.vetrol 4.Hulst 
7. Bijverlichting 8.tentjurk 9.toto 10.druiprek 
12.ijssla 14.weken 15.vrijkous 16.pet 18. overmaken.  
Verticaal: 1.Vrijheidsbeeld 2.Twente 3.luierbroekje 
5.uitstapjes 6.sanctie 11.kanton 13.airco 14. wurm 
17.uk

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

door Christine Westerveld

‘Commissie’
Bemiddelingsbureau’s bren-
gen huurders maar al te graag 
absurde bedragen ‘commissie’ in 
rekening en schromen er tegelijk 
niet voor om die huurders een 
zo slecht mogelijke rechtspositie 
te verschaffen. Zo diende een 
huurster aan de Vrijheidslaan bij 
aanvang van de huurovereenkomst 
een  ‘beëindigingsverklaring’ te 
ondertekenen. Daarmee verklaarde 
zij de woonruimte na een jaar leeg 
aan de verhuurder op te leveren. 
Dat is flagrant strijdig met het huur-

recht, omdat contracten in principe 
altijd voor onbepaalde tijd worden 
aangegaan. Deze constructie zou 
de verhuurder de mogelijkheid 
geven gemakkelijk van de huurder 
af kunnen.

Het was dan ook te verwachten dat 
de verhuurder de huurster vroeg 
de woonruimte leeg op te leveren 
‘op de afgesproken datum’, toen 
de huurcommissie de huurprijs 
van de woonruimte drastisch 
verlaagde. In plaats van € 1.200 per 
maand hoefde ze nog maar € 600 
per maand te betalen, vond de 

commissie. Onmiddellijk nadat de 
commissie uitspraak deed kwam de 
verhuurder met de beëindigingsver-
klaring op de proppen en verzocht 
de huurster te vertrekken. Toen zij 
niet op dat verzoek in ging spande 
de verhuurder een rechtszaak aan. 

Gelukkig hield deze truc bij de 
rechter geen stand. De rechter 
oordeelde dat sprake was van “een 
geval van oneigenlijke dwaling” 
en bepaalde dat de huurster in de 
woonruimte mocht blijven wonen 
tegen de verlaagde huurprijs. De 
huurster had de slag gewonnen, 

maar had nog wel een appeltje te 
schillen met het bemiddelings-
bureau dat zogenaamd voor haar 
optrad maar haar in feite een streek 
had geleverd. De huurster eiste 
dat het bureau de ‘commissie’ aan 
haar zou terugbetalen. Aanvan-
kelijk weigerde het bureau, maar 
toen huurster een dagvaarding uit 
liet brengen ging men alsnog tot 
betaling over. Het bureau had er 
duidelijk geen behoefte aan dat de 
rechter haar werkwijze onder de 
loep zou nemen.

Guido Zijlstra

Op het spreekuur…

Uw verhuurder is verplicht dit aan te pakken. Doet 
hij dit niet, dan kunt u, eventueel met behulp van het 
Wijksteunpunt Wonen, uw huur laten verlagen door 
bij de huurcommissie achterstallig onderhoud te laten 
vaststellen. Soms valt via de kantonrechter het onder-
houd af te dwingen. U kunt met uw vragen terecht op 
het inloopspreekuur van het Wijksteunpunt Wonen 
op woensdag van 09.00 tot 12.00 uur of donderdag 
van 19.30 tot 21.00 uur, Gerard Doustraat 133.

Achterstallig 
onderhoud?

N N 1. 2. 3. 4. N 5. 6.

N N N X X X X X

N 7.

N X X X X X X

N 8. X 9.

N X X X X X X X

N 10. 11. X

N X X X X X X X X

12. 13. 14.

N X X X X X X

15. X 16.

N N N N N N N N N N

Rialto: Gay&Lesbian Summerfestival:  
5 juli t/m 4 augustus
Rialto en Cinemien presenteren voor de 7e keer het 
Gay & Lesbian Summer Festival. De hele maand juli 
en begin augustus worden ieder weekend meerdere 

succesvolle gay & lesbian films vertoond. Het festival wordt traditiegetrouw 
afgesloten met een filmmarathon op zondag 4 augustus, waarin alle films nog 
één keer te zien zijn.Voor het volledige programma kijk op : www.rialtofilm.nl

Rialto's Kinderfilmzomer 19 juni t/m 4 september
Deze zomer staat Rialto in het teken van de kinderfilms. Iedere zaterdag, zon-
dag en woensdagmiddag zijn er twee prachtige films te zien. De vijf films die je 
gezien moet hebben zijn : Dunderklumpen (4+), Pippi Langkous (6+), Kuifje en 
de Zonnetempel (6+), De G.V.R. (7+) en Madelief: krassen in het tafelblad (7+)
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Officieel heeft het plein nooit een naam 
gehad. In 1903, toen Nico deze prentbrief-
kaart verstuurde, noemde men dit het 
Ferdinand Bolplein of Ferdinand Bolplein-
tje. Iedereen wist dat daarmee het stukje 
Ferdinand Bolstraat bedoeld werd tussen 
de Gerard Dou en de Albert Cuyp. Onder-
nemers gebruikten de naam zelfs in hun 
reclames, zoals G. de Weerdt (zie inzet), die 
zijn zaak had aan de Ferdinand Bolstraat 47.

Op het pleintje stond een urinoir, een zo-
genaamde dubbele krul. Er stond ook een 
straatkiosk, waar je kranten kon kopen. 
Geheel rechts achter de boom zie je de con-
touren van die kiosk.

Tegenwoordig wordt dit wel het Pico-
plein genoemd. De taxichauffeurs begon-
nen als eerste de naam te gebruiken voor 
hun taxistandplaats. Picoplein verwijst 
naar  café Pico, dat al ruim een halve eeuw 
op Ferdinand Bolstraat 72  is gevestigd. 
Overdag is het een koffiehuis en ’s avonds 
een bruin café.

De zaak is ooit begonnen door Piet en 
Corrie. Inderdaad, de eerste twee letters 
van hun beide namen vormden zo de naam 
van hun nieuwe café. Ondertussen is de 
naam Picoplein zo ingeburgerd dat zelfs de 
gemeente de naam gebruikt in haar publi-
caties.

Veel ondernemers aan het plein zitten 
er al een hele tijd. Firma Duikelman het 
langst (sinds 1940). Shoarmazaak Shalom, 
McDonald ś en Toko Ramee kwamen in de 
jaren zeventig. Bagels & Beans opende hier 
in 1996 haar allereerste vestiging. Nu vind 
je er meer dan vijftig door heel Nederland.

Behalve een bloemenstal en een trans-
formatorhuisje staan tegenwoordig op het 
plein vooral heel veel fietsen. Binnenkort 
zal het plein door de gemeente opnieuw 
worden ingericht in verband met de komst 
van de metro.

Ton van der Tas  

www.facebook.com/PrentenVanWeleer

Als nieuwsgierige bewoner van De 
Pijp trok Maarten Wesselink er acht 
jaar lang op uit om zijn medebewo-
ners (het waren er zo’n 35) voor deze 
rubriek te interviewen en te fotogra-
feren. Hij stopt met de rubriek, maar 
blijft zich inzetten voor De Pijp Krant. 
Als slotakkoord in een lange reeks 
burgert Maarten nu zelf in. 

Wat doe je zoal deze week? Deze we-
ken fotografeer ik veel voor De Pijp Krant. 
Zaterdag was ik bij ‘24 uur Zuid’, een on-
derdeel van ‘I Amsterdam’. Verder heb ik 
gefotografeerd op het Henrick de Keijser-
plein en Trafassi-zanger Edgar Burgos vast-
gelegd. Ook ben ik bij een metaalbewerker 
geweest; hij laat mensen kennis maken 
met zijn ambacht. Ik maak een paar foto’s 
bij een interview, schrijf nog wat teksten 
voor de krant en ga het komend week-
end naar de Achterhoek, waar we op een 
prachtig landgoed de verjaardag van mijn 
zus vieren. 

Wat heb je gisteren gegeten en hoe 
kwam je daaraan? Heri heri, een voed-
zame schotel van aardvruchten met bana-
nen en cassave, een traditioneel recept uit 
de slaventijd. De maaltijd werd verkocht 
tijdens een feest in verzorgingshuis Amsta 
waar de Surinaamse vereniging Keti Koti 
de afschaffing van de slavernij vierde. 
Na afloop heb ik de heri heri thuis rustig 
opgegeten. 

Je woont 23 jaar in De Pijp. Waar 
woonde je daarvoor? Voordat ik in De 
Pijp kwam, woonde ik bij een hospita in 
de De Lairessestraat. Mijn eerste jaar in 

Amsterdam woonde ik in de Bijlmer. Ik 
ben geboren in Eibergen, bij de Duitse 
grens. Al mijn voorouders komen uit de 
Achterhoek. Ik ben daarna in Groningen 
gaan studeren, maar Amsterdam heeft me 
altijd erg getrokken. 

Verandert er voor jou iets aan De 
Pijp Krant nu je rubriek na zo veel 
jaren stopt? Eigenlijk niet. De Pijp is zo’n 
interessante wijk met zo’n grote verschei-
denheid aan mensen dat ik nog voor jaren 
schrijfstof heb. Achter ieder mens schuilt 
een verhaal en het is prettig om via De 
Pijp Krant een podium te hebben om die 
verhalen door te geven. De afgelopen acht 
jaar heb ik voor deze rubriek ongeveer 35 
mensen geïnterviewd en de gemene deler 
is dat iedereen tevreden is met de mix in 
deze buurt. Er is hier geen groep die domi-
neert. Mij fascineert het hoe die mensen 
hier terechtkomen. Wat heeft ze naar De 
Pijp gebracht? Die vraag wil ik buiten deze 
rubriek nog verder uitdiepen. 

Wat is nou eigenlijk leuk aan De Pijp? 
Iedereen woont er graag en is trots op de 
buurt. Je merkt dat De Pijp voor bewoners 
hun eerste keus is. Verder is het een buurt 
met geschiedenis, wat zich ook weerspie-
gelt in al die bouwstijlen: van beeldschoon 
tot foeilelijk. Ook de intimiteit van De Pijp 
spreekt me aan. Je verlaat je huis en staat 
meteen midden tussen de mensen. Je 
komt elkaar echt tegen.

Wat laat je je bezoek zien van De 
Pijp? Mijn eigen straat, de Van Ostade-
straat. Vooral de 75 meter geveltuinen die 
ik heb aangelegd wil ik tonen. Ook laat 

ik het bezoek naar binnen gluren bij de 
statige panden tegenover het Sarphati-
park. Ik verwonder me over de keukens in 
de souterrains en de houten luiken aan de 
binnenkant van de ramen. 

Wat is je favoriete plek in De Pijp? Het 
stijgertje aan de Amstel aan het eind van 
de Van Ostadestraat. De straat opent zich 
bij die brede rivier. Er is daar zoveel licht 
en ruimte. Dat de rivier zo dicht bij je huis 
ligt is een luxe.

Wat vind je echt vervelend aan De 
Pijp? Het fietsprobleem in De Oude Pijp. 
Door onvoldoende parkeerruimte staan 
de fietsen soms midden op straat terwijl 

die voor iedereen begaanbaar moet zijn, 
ook als je mindervalide bent of achter een 
kinderwagen loopt. Ik vind het een uit de 
hand gelopen maatschappelijk probleem. 

Welke verslaving heb je? Ik kan geen 
maat houden. Veel dingen zijn te leuk 
en te lekker om mee te stoppen. Dat heb 
ik ook met geveltuinieren. Ik blijf het 
gebied maar uitbreiden. Gelukkig vormt 
de Ceintuurbaan een grens. Ook heb ik 
een verzameldrang. Ik geniet van dingen 
die mooi gemaakt zijn en de tand des tijds 
moeiteloos weerrstaan: van een tweede-
hands juskom van €2,50 tot een prachtig 
vormgegeven uitgave van ‘Oeroeg’ van 
Hella Haasse.

Wat zijn je droomwensen? In mijn 
jeugd was mijn droomwens om langs de 
Amsterdamse grachten te fietsen. Mijn 
dromen zijn voor een groot deel vervuld, 
maar in Amsterdam vestigen zich altijd 
weer nieuwe bewoners die ook willen 
dat hun dromen werkelijkheid worden. 
Ik denk daarbij vooral aan een van mijn 
interviews voor deze rubriek: een Irakees 
die in eigen land telkens wanneer hij iets 
wilde opbouwen, als soldaat werd opge-
roepen om oorlog te voeren. In De Pijp kan 
hij ongestoord vorm geven aan zijn leven. 
Dat is vrijheid.

tekst: Peter Roeffen;  

foto: Gert Meijerink

Inburgeren met De Pijp Krant

bewoner: Maarten Wesselink woont in de pijp sinds: 1990 leeftijd: 49 jaar

Ferdinand Bolpleintje

prenten van weleer

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

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

Elke maandag, 14.00 uur - 17.00 uur: Leef en leer! 
Vindt u Nederlands moeilijk? Wilt u beter leren lezen, 
schrijven, rekenen of internetten? Kom naar de gratis 

oefenspreekuren in de bibliotheek. U werkt op uw 
eigen niveau en in uw eigen tempo op de computer. 

Info: www.leefenleer.nl.Vrije inloop
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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 

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

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

Digitale Huiskamer: 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 Naai Inloop voor vrouwen met 
Lailah Louihrani Rharib.

Wanneer? Maandagmiddag van 12:00 
tot ongeveer 15:00 uur. 

Wat gebeurt er op een bijeenkomst 
precies? In een gezellige ruimte in het 
Huis van de Wijk De Pijp komt elke week 
een aantal dames bijeen om gezamen-
lijk kleding te herstellen. In het lokaal 
staat een naaimachine die daarvoor 
gebruikt kan worden en zonodig geeft 
Laila adviezen en tips. Sinds enige tijd 
geeft zelfbenoemd assistente Trees ook 
breiles aan vrouwen die leuke kleertjes 
voor hun (klein)kinderen willen maken. 
Tijdens de inloop en breilessen is genoeg 
tijd om gezellig bij te kletsen en koffie 
met wat lekkers te drinken.

Waarom mag ik deze activiteit niet 
missen? Voor wie kleding wil herstel-
len en zelf geen naaimachine bezit, is 
de Naai Inloop voor Vrouwen de ideale 
activiteit. En een zelf gebreid truitje is 
een heel leuk persoonlijk cadeau om 
te geven, dus reden te meer om (weer) 
eens die breipennen op te pakken. De 
gezellige middagbesteding met is al 

genoeg reden om eens langs te komen 
Gemiddeld komen zo’n twaalf vrouwen 
regelmatig bij de Inloop langs. 

Kan ik elk moment instappen? Ja, er 
is geen wachtlijst en inschrijven is ook 
niet nodig. Ook na de zomerstop gaat 
de Naai Inloop gewoon door. Informeer 
bij het Wijkcentrum wanneer deze weer 
van start gaat. In deze economisch inge-
wikkelde tijden is de behoefte aan zelf 
kleding herstellen alleen maar groter 
aan het worden. Iedereen mag langs-
komen, ook vrouwen die niet in De Pijp 
wonen. Ervaring is niet nodig, het is ech-
ter wel handig als u al een beetje met de 
naaimachine om kunt gaan. Materiaal 
is niet aanwezig, dus neem zelf vooral 
breipennen, lapjes, stoffen, knoopjes en 
andere spulletjes mee.

Zijn er kosten aan verbonden? De 
kosten bedragen €1,50 per keer. 

Informatie: het Huis van de Wijk De 
Pijp of Combiwel: http://www.combi-
wel.nl/activiteiten/naai-inloop-voor-
vrouwen

Tanja de Vette

In the picture 
Activiteiten van het Huis van de Wijk De Pijp toegelicht 
door hun begeleiders.  
Dit keer Lailah Louihrani Rharib van de Naai Inloop.

Lailah Louihrani Rharib, gefotografeerd door Maarten Wesselink

Talentenparade 
De zomervakantie 2013 staat in het teken van je talent ontdekken en aan 
anderen te laten zien. De belangrijkste thema's zijn sport, gezondheid en buiten 
spelen. Alle sportbuurtwerkers, jongerenwerkers en talentmakelaars van 
Combiwel hebben hun krachten gebundeld. Doe mee!

Talenten erop uit
Dinsdag 9 juli Strand 't Wed
Een lekker dagje naar het strand in Overveen 
met spelen en beachsporten  
Vertrek:11.00 Sporthal De Pijp, Lizzy Ansinghstraat 
88Terug:17.15 uur Sporthal De Pijp Leeftijd: 8 t/m 
16 jaar Kosten €3,- Vervoer: georganiseerd 
busvervoer

Woensdag 10 juli Amstelpark 
(ouder&kind)
Ontdekking van de natuur met een treintje 

door het Amstelpark.  
Verzamelen:10.00 uur Hoofdingang Amstelpark Leeftijd 
3 t/m 6 jaar Kosten € 2,- Vervoer: eigen vervoer

Donderdag 11 juli Maakland
Maakland is het programma op jeugdland. 
Je kunt zelf dingen maken zoals een hut of 
een raket, maar ook een vogelhuisje of een 
deurbel. Zie www. maakland.nl 
Vertrek: 13.00 uur Sporthal De Pijp Lizzy 
Ansinghstraat 88 Terug:18.00 uur Sporthal De 
Pijp Lizzy Ansinghstraat 88 Leeftijd 6 t/m 12 jaar 
Kosten €3,- Vervoer: Openbaar vervoer o.l.v. 
Combiwel

Maandag 12 augustus Poldersport
Heb jij durf, lef en vind je het niet erg om vies 
te worden? doe dan mee met spectaculaire 
outdoor survival activiteiten. 
Vertrek:12.00 uur Sporthal De Pijp Lizzy 
Ansinghstraat 88 Terug: 20.00 uu Sporthal De Pijp 
Lizzy Ansinghstraat 88 Leeftijd: 10 t/m 23 jaar 
Kosten €5,- Vervoer: georganiseerd busvervier 
Opm.: trek je sportieve kleding aan  

Schrijf je in t/m vrijdag 5 juli tussen 
15.00 en 18.00 uur op het Henrick 
de Keyserplein of De Edelsteen 
(Smaragdplein 3). Meer informatie via 
020 470 14 60

Talentenfestival
Dinsdag 6 augustus  
t/m vrijdag 9 augustus  
Henrick De Keyserplein. 14.00 -19.00 

uur. Vijf tenten met een eigen 
programma voor -12 jaar en +12 jaar

Tent 1. Sport: o.a. tennis, hockey, Panna 
KO, sporttoernooien, spel zonder grenzen en 
familiespel
Tent 2. Gezonheid en Voeding: o.a. smoothies 
van groente en fruit maken en leuke creatieve 
ideeën over gezond eten
Tent 3. Meiden: Think Pink! met o.a. popcakes 
maken, mode pimpen en beautyhoek
Tent 4. Muziek&Theater o.a. radio maken, 
theater en drumworkshop
Tent 5. Creatief: o.a. dichten over de natuur 
en dromenvangers maken.
Toegang: gratis

zoekt 
vrijwilligers

journalisten en 
redacteuren.

pijpkrant@ 
wijkcentrumceintuur.nl 


