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De Pijp

Met gifspuit in de hand red je bijen niet
Het ligt misschien niet zo voor de hand maar ook in een stadswijk als De Pijp 
kun je bijen houden. In de Natuurtuin Cinetol en in het Sarphatipark bij het 
GroenGemaal staat een bijenkast. 
Door de grote diversiteit aan bloemen die her en der in de buurt bloeien krijgt de honing 
een vollere smaak. Maar de bijen hebben het moeilijk en daarom heeft de stadsdeelraad 
op 26 juni de motie ‘Bijenlint en bijenvriendelijk stadsdeel’ aangenomen. Deze moet de 
ambtenaren van het stadsdeel stimuleren het groen zo te beheren dat er in de buurt meer 
variatie aan bloemen komt waaraan de bij zich kan laven. 

De motie laat zich echter lastig combineren met het bestrijdingsmiddel Round up, dat 
door het stadsdeel wordt gebruikt om de straat van onkruid te vrijwaren. Volgens des-
kundigen is dit middel schadelijk voor bijen, die nu juist met voornoemde motie in leven 
moeten worden gehouden.

Vanaf het begin stuitte het gebruik van gif op verzet bij buurtbewoners. Die zagen met 
lede ogen aan hoe na een gifspuitronde de planten vergeelden en de dode hommels aan hun 
voeten lagen. Stadsdeel Zuid is het enige stadsdeel dat met Round up werkt. De Amsterdam-
se gemeenteraad is er – behoudens enkele uitzonderingen – op tegen en ook in de Tweede 
Kamer is een motie aangenomen die het commerciële gebruik van Round up verbiedt. 

De wethouder kiest voor het gif omdat het goedkoop is. Maar waarom moet het onkruid 
eigenlijk weg? Verwachten wij van de overheid dat die ons straatje zo schoon poetst dat er 
geen paardenbloem meer mag bloeien? In een smerige straat voelt niemand zich prettig 
maar gezelligheid gaat meestal gepaard met een beetje nonchalance. En daar houden 
bijen ook van. 

De motie kan de bijen in de buurt een steuntje in de rug geven. Maar met de gifspuit 
in de hand gaat dat niet lukken. Stoppen met Round up lijkt een logische stap, daar is nu 
het wachten op.

tekst en beeld: Maarten Wesselink

Imker Oscar Vrij laat zoon honing proeven uit de bijenkast in het Sarphatipark. Foto: Maarten Wesselink
Nieuwe bestrating van de Amsteldijk tussen de Tolstraat en de Ceintuurbaan 

nog in volle gang. Foto: Christine Westerveld

Vakantieactiviteiten Kinderboerderij nog t/m 15 augustus; programma van 

ma t/m do, zie: www.kinderboerderijdepijp.nl. Foto: Christine Westerveld

Buurtbewoners in de Safierstraat genieten samen van de barbecue. Foto: 

Christine Westerveld

World Cinema Amsterdam Open Air vindt van 14 t/m 17 augustus 
plaats op het Marie Heinekenplein. Net als voorgaande jaren 
wordt het een echte openluchthappening met film, zomerse drank-
jes en sfeermakende dj's. Het publiek, ruim 500 man kan terecht op 
het plein en kan daar vier nieuwe films zien. Toegang is gratis.
Woensdag 14 augustus: Días de vinilo | Gabriel Nesci | Argentinië | 
2012 | 105 minuten | Komedie over dertigers Damian, Marcelo, Luci-
ano en Facundo, vrienden sinds hun jeugd. Ze delen hun liefde voor 
rockmuziek en vrouwen wat onvermijdelijk gevolgen heeft voor hun 
vriendschap. // Donderdag 15 augustus: God’s Neighbors | Meni Yaesh 
| Israël | 2012 | 102 minuten | Een groepje jongens uit een voorstad 
van Tel Aviv ziet het als hun taak om de strikte regels van de Thora 
op hardhandige wijze te handhaven maar als een van hen verliefd 
wordt, verandert alles. // Vrijdag 16 augustus: Born to Hate... Des-
tined to Love | Habib Faisal | India | 2012 | 120 minuten || Een moderne 
versie van Shakespeare’s Romeo en Julia - met veel aanstekelijke 
zang en spetterend gechoreografeerde dans. // Zaterdag 17 augustus: 
Home Again | Suds Sutherland | Canada | 2012 | 104 minuten | Jamai-
caans en Engels gesproken | Engels ondertiteld | Marva uit Toronto, 
Everton uit Londen en Dunston uit New York worden het land uitgezet 
en belanden in de voor hen onbekende wereld van de Jamaicaanse 
hoofdstad Kingstown. 

World Cinema Openlucht  
op het Heinekenplein

Herinrichting

Kinderboerderij

Buurttafel

Superrelaxt op het Amstelkanaal in het zonnetje met de voeten ‘de Fiets’ 

besturen. Foto: Christine Westerveld

Spelevaren

Repair Café in De Pijp 
zo 25 aug | 12:00 - 16:00
In Nederland gooien we ontzettend veel weg. Ook dingen 
waar bijna niets mis mee is, en die na een eenvoudige 
reparatie weer prima bruikbaar zijn. Helaas zit repareren 
bij veel mensen niet meer in het systeem. Het Repair Café 
brengt daar verandering in. Door kapotte spullen zelf te 
repareren, besparen we geld en kostbare grondstoffen. Ook 
beperken we zo de CO2-uitstoot. Want als we oude spullen 
langer gebruiken, is er minder energie nodig voor het maken 
van nieuwe producten. 

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

Fietsen: Fietswerkplaats Smerig, Van Ostadestraat 233E

Niemand 
gediend met 
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Cursussen voor ouders van 
kinderen 0-16 jaar

Peuter in zicht  
voor ouders van peuters op dinsdagavond van 19.30-21.30 uur 
op 24 september, 1, 8, 15 oktober in de Pijp.

Positief opvoeden voor ouders  
van kinderen van 0-12 jaar 
1.  Start cursus op  woensdagavond 25 september van 
 19.30-21.45 u in het Jan van der Heijdenhuis
2.  Start cursus op vrijdagochtend 27 september van 9.15 uur –
 11.30 uur in het Opvoedpunt Henrick de Keysterstraat 

Positief opvoeden voor ouders van kinderen 
van tieners (11-16 jaar) 
Start cursus op donderdagavond 19 van 19.15 uur – 21.45 uur 
op locatie van Dynamo,  Rijnstraat 115

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

Al voor 30 euro 
in de Pijp Krant! Ook 
contactadvertenties

mail q.voorn@wijkcentrumceintuur.nl

meer Bewegen voor Ouderen 
organiseert in heel amsterdam 
diverse bewegingsactiviteiten 

voor mensen van 55-100 jaar en 
voor mensen met chronische 

aandoeningen.

Informatie hierover  
vindt u op onze website:

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

e-mail: mbvo_amsterdam@hotmail.com

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

020 590 13 30
preventie@puntp.nl
www.puntp.nl/preventie

« 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.

	  
	  

Stilte&Eenvoud	  	  
in	  Drenthe	  

	  

www.ShazaKissa.nl	  

info@ShazaKissa.nl	  

0521-551521	  

	  

Stiltehuis	  
ShazaKissa	  

	  

• Dagorde	  met	  Yoga	  &	  
Meditatie	  
• Sfeervolle	  boerderij	  
• Maaltijden	  biologisch	  
• Aan	  het	  einde	  van	  je	  

verblijf	  bepaal	  je	  zelf	  
de	  prijs	  

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!
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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 
hee�  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 
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Vrijwilliger worden en een kwetsbare 
Amsterdammer ondersteunen? 
Verruim je horizon, meld je aan bij 
De Regenboog Groep!

Surf, 
bel 
of mail

www.deregenboog.org    
020 5317600
vrijwilligerswerk@deregenboog.org

25% korting 
op alle 
kleuringen
 Geldig t/m 01-12-2013
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Vlak na de winter was mevrouw S. overgestapt 
naar een andere energieleverancier. Het werd 
haar te gortig, die maandelijkse rekening van 
meer dan 120 euro. 

Door het hoge verbruik in de winter kwam er ook nog 
een fikse naheffing van een paar honderd euro. Hoog-

ste tijd om het verbruik eens onder de loep te nemen. 
Bij bestudering van de energierekening bleek dat het 
hoge verbruik in de elektriciteit zat, niet in het gas. 
Dus werd de apparatuur maar eens doorgelicht. Het 
aquarium warm houden kostte weliswaar stroom, 
maar niet zo veel als het 3-in-een pakket van Telfort. 
Hieraan was mevrouw S. naast de vaste maandelijkse 
abonnementskosten ook nog eens een tientje per 
maand aan elektriciteit kwijt. Maar dat kon de hoge 
naheffing niet verklaren. Bij verder onderzoek bleek 
dat mevrouw S. een elektrische boiler had. Toen gin-

gen bij ons de alarmbellen rinkelen. Vooral toen ook 
nog eens bleek dat ze de boiler, vanwege de kou in 
de afgelopen winter, had aan gelaten. En niet zoals 
ze gewend was via een tijdklok alleen 's nachts in-
schakelde en overdag uitzette. De grote boosdoener 
was gevonden.

Ons advies is om met de verhuurder in overleg te gaan 
om zowel moederhaard als boiler te vervangen door 
een hr-combiketel. De paar tientjes huurverhoging 
die dit kost, zou ze dubbel en dwars terugverdienen 

met een lagere energierekening. Een verhuurder is 
juridisch verplicht in te gaan op een redelijk voorstel 
voor verbetering van de ketel.

Hoge energierekening?  
Kom hiermee langs op ons spreekuur!

BuurtEnergieWinkel
GroenGemaal in het Sarphatipark

Ingang aan de zijde van de  
Eerste Jan van der Heijdenstraat

Spreekuur dinsdag 10.00 -12.00 uur
Telefoon: 020 – 664 13 50

E-mailadres: vragen@buurtenergiewinkelzuid.nl

Energiespreekuur BuurtEnergieWinkel
buurtenergiewinkel

Het Stadsdeel heeft voor  het 
pand Van Ostadestraat 233, ook 
bekend als De Fabriek, een nieuw 
bestemmingsplan gemaakt. De 
uitgangspunten voor de (nieuw)
bouw roepen bij de gebruikers /
bewoners en de achterburen van het 
pand de nodige vragen op. Is het plan 
wel voldoende onderbouwd? Het 
plan ligt tot maandag 9 september 
ter inzage op het Stadsdeelkantoor 
en  belanghebbenden kunnen hun 
zienswijze indienen.
 
Vraagtekens
De uitgangspunten van  het bestemmings-
plan (zie kader) lijken duidelijk, maar de ge-
bruikers en bewoners van het pand en ook 
de achterburen aan het Sarphatipark en de 
Tweede Sweelinckstraat zetten er grote 
vraagtekens bij. Giovanni Goedemondt, 
bewoner en werkzaam in fietswerkplaats 
Smerig die ook in het pand is gevestigd: 
"De bouwhoogte is opgerekt naar 15 tot 17 
meter. Daarnaast mag er ook een onder-
grondse parkeergarage komen tot 4,5 me-
ter onder het maaiveld. Wat betekent dat 
voor de grondwaterstand en de fundering 
van de huizen van onze achterburen?"

Bezorgd
Vooral die achterburen zijn bezorgd. Ze ko-
men af en toe bij elkaar en  informeren el-
kaar over de bouwplannen. Willem Gooijer 
is één van hen. "Het effect op de grondwa-
terstand bij de bouw van de toekomstige 
garage is onvoldoende onderzocht. Als het 
grondwaterpeil aan onze kant daalt en de 
houten funderingspalen droog komen te 
staan kunnen die wegrotten. Het stadsdeel 
heeft een bureau ingehuurd om het risico 
in te schatten maar zij zeggen dat niet te 
kunnen omdat ze de gegevens niet hebben 
van alle panden. Hoe kunnen wij dan een 
zienswijze op dit plan formuleren?” Net 
als Giovanni Goedemondt noemt hij ook 
de bouwhoogte die in het plan wordt ge-
noemd. Gooijer: "De bouwhoogte is sinds 
2005 opgerekt. Met een gebouw van 17 
meter hoog vermindert de zon- en lichtin-
val aanzienlijk en dus ook ons woongenot. 
Dat is voor ons niet leuk maar we hebben er 
natuurlijk begrip voor dat er een vorm van 
bebouwing achter ons plaats vindt. Als het 
maar ergens toe leidt. Maar ik vind geen 
goede financiële onderbouwing van het 
plan. Daarmee ligt stagnatie van de bouw 
op de loer. Met een beetje pech hebben we 
jarenlang een braakliggend terrein achter 

ons en daarna nieuwbouw die niemand 
kan betalen. Daar is niemand bij gebaat".

Nieuwe Fabriek?
De bewoners en gebruikers van De Fabriek 
aan de Van Ostadestraat willen graag door-
gaan met datgene waar ze al sinds het be-
gin van de jaren '80 mee bezig zijn: leven in 
een kleinschalige woonwerkgemeenschap 
waar  hergebruik, eigen verantwoordelijk-
heid en betrokkenheid bij de buurt centraal 
staan. Het stadsdeel spreekt in het bestem-
mingsplan over de 'Nieuwe Fabriek'. Gio-
vanni Goedemondt: "Wij vinden het, zeker 
in het huidige economische klimaat, onzin 
om De Fabriek te slopen en dan een 'Nieuwe 
Fabriek' te bouwen waarin ongeveer het-
zelfde gebeurt als wat er nu al is. In theorie 
zouden we in het nieuwe gebouw terug 
kunnen maar dan wel tegen huren die we 
niet kunnen betalen. Dat is  het einde  van 
onze woonwerkgemeenschap. Het idee van 
het stadsdeel is dat de nieuwbouw op deze 
plek geld oplevert waarmee de verhuizing 
van het Ostadetheater naar het Archiefter-
rein kan worden bekostigd. Maar het is niet 
eens zeker dat die verhuizing doorgaat. We 
zouden  met het stadsdeel onderhandelen 
over de mogelijkheid alleen een gedeelte 
te slopen en het grootste deel van het pand 
te behouden. Maar het stadsdeel heeft de 
onderhandelingen  afgebroken nog voor 
ze goed en wel zouden beginnen. Onlangs 
hebben we het stadsdeel nog een aanbod 
gedaan. Als ze daar niet positief op reage-
ren, stappen we naar de rechter." 

Met een beetje pech 
hebben we jarenlang 
een braakliggend 
terrein achter ons
Goed bouwplan
Natuurlijk hebben de gebruikers van het 
pand aan de Van Ostadestraat andere belan-
gen dan hun achterburen. Willem Gooijer: 
"Maar als buren zetten we ons gezamenlijk 
in om bij het stadsdeel een algemene ziens-
wijze in te dienen. Daarnaast kan iedereen 
vanuit een persoonlijke invalshoek zijn 
eigen verhaal doen. Wat wij in ieder geval 
graag willen is dat het stadsdeel een einde 
maakt aan alle onduidelijkheid zodat we 
het met elkaar eens worden over een goed 
bouwplan waar iedereen mee is gediend.” 

Maarten Wesselink

Niemand gediend met bestemmingsplan Van Ostadestraat 233 

Nieuw bestemmingsplan  
De Nieuwe Fabriek/Van Ostadestraat 233
Het pand aan de Van Ostadestraat 233 werd in 1980 ge-
kraakt en omgevormd tot woon-werkruimten met onder 
andere een theater, drukkerij, fietswerkplaats, ateliers 
en woningen. De bewoners/gebruikers sloten in 1989 
een tijdelijk erfpachtcontract dat dit jaar afliep. Vorig 
jaar augustus besloot het stadsdeel dat op deze plek 
nieuwbouw gerealiseerd mag worden. Een gedeeltelijke 

sloop- en nieuwbouw van het pand Van Ostadestraat 233 
is volgens het bestemmingsplan ook een mogelijkheid 
waarbij de huidige bewoners en gebruikers in een deel 
van het pand kunnen blijven. In de nieuwbouw komt net 
als nu een mix van wonen en werken. Het Ostadetheater 
komt niet terug, dat verhuist naar het Archiefterrein aan 
de Amstel, aldus het bestemmingsplan. 

Uitgangspunten:
De nieuwbouw moet aansluiten bij de bestaande bouw 
in De Pijp. De hoofdbebouwing aan de straatzijde mag 4 
á 5 lagen hoog zijn (tussen 15 en 17 meter hoog) en maxi-
maal 13 meter diep. Op het achterterrein worden twee 
volledige bouwlagen toegestaan, waar nu alleen sprake 
is van vier rijen sheddaken met glas boven de begane 
grond(maximaal 7 meter). 

Ter inzage
Op 11 juni heeft het DB het Ontwerpbestemmingsplan 
De Nieuwe Fabriek/ Van Ostadestraat 233 vastgesteld. 
Het ontwerpbestemmingsplan ligt  van 29 juli tot en 
met 9 september 2013 ter inzage en in die periode is 
het  mogelijk schriftelijk een zienswijze in te dienen. 
Stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam, t.a.v. 
de deelraad. 

Luchtfoto van de huidige situatie rond het pand aan de Van 
Ostadestraat 233. Het pand is met rood kader aangegeven. 
Foto afkomstig uit het bestemmingsplan van het stadsdeel.

Woonwerkgemeenschap De Fabriek aan de Van Ostadestraat moet, als het aan het stadsdeel ligt, wijken voor 17 meter hoge nieuwbouw.  

Foto: Maarten Wesselink
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Al voor 30 euro 
in de Pijp Krant! Ook 
contactadvertenties

mail q.voorn@wijkcentrumceintuur.nl

Kunstgeschiedenis voor iedereen
In september 4 stadswandelingen  

op zaterdag voor € 60 
en 4 museumrondleidingen  

op dinsdag voor € 60.

Uitgebreide informatie op  
www.tijdruimte.nl onder 'rondleidingen'
Aanmelden: rondleidingen@tijdruimte.nl

Word jij ook lid van Armixtos, de 
gezelligste volleybalvereniging van 
Amsterdam, in hartje De Pijp? Kom 
gratis meetrainen!  Op de maandag-  
en dinsdagavond in Sporthal de Pijp 
(Lizzy Ansinghstraat). 

Zowel dames als heren, op alle niveaus, met 
een tekort aan mannen hierbij een dringende 
oproep voor de heren; kom volleyballen bij 
Armixtos! Je kunt gratis drie keer vrijblijvend 
meetrainen, maar je mag je natuurlijk ook  
direct aanmelden. Ga naar  
www.armixtos.nl en meld je nu aan! 

Homosportclub Tijgertje 

organiseert in Sportcentrum De 
Pijp badminton en zelfverdediging/
karate. Als je de sfeer wilt proeven, 

je conditie wilt verbeteren of 
weerbaarder wilt zijn, probeer dan 

vanaf september een gratis proefles.

Badminton zondag van 16.30  uur tot 19 uur in sporthal 
2. Zelfverdediging/karate dinsdag van 21 uur tot 22.30 

uur in de dojo. Tijgertje biedt ook basketbal, condi-
tietrainingen, special swim en worstelen elders in de 

stad. Kijk op onze website www.tijgertje.nl     
 contact info@tijgertje.nl 

Buurtzorg team Amsterdam Pijp/Rivieren 
heeft plek voor nieuwe patiënten.

Wilt u eerst meer weten over Buurtzorg of over ons 
team, neem dan contact met ons op.

T: 06 - 23938900; E: depijp@buurtzorgnederland.com 
of kijk voor meer informatie op  

http://amsterdampijp.buurtzorg.net

« 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?

prenten van weleer

De brandweer rukt uit met paard en wagen. Ze 
is zojuist het Sarphatipark gepasseerd en rijdt de 
Sweelinckstraat in. Links op nummer 97 het krui-
denierswinkeltje van weduwe  Agterberg. Voor 
haar deur loopt een groep schoolkinderen. Zij zit-
ten misschien wel op de iets verder gelegen Go-
vert Flinckschool. Zouden ze op weg zijn naar het 
Sarphatipark om daar de pauze door te brengen?

De Sweelickstraat eindigt op de (Tweede) Jacob 
van Campenstraat. Een aantal ondernemers had 
daar hun zaak in het blokje laagbouw, rechts op de 
kaart. In 1909, zes jaar na uitgifte van deze prent-
briefkaart, werd de Sweelinckstraat omgedoopt in 
Eerste Sweelinckstraat. 

Het kruidenierswinkeltje op de hoek zit er niet 
meer. Daar is nu de verloskundigenpraktijk Astrid 
Limburg. Zo zijn er meer oude gebouwen die een 
nieuwe functie hebben gekregen. In de voorma-
lige Govert Flinckschool zit nu op de benedenver-
dieping de zangschool van Babette Labeij en op 
de bovenverdieping de Turkse moskee Milli Görüs. 
Verderop in het vroegere Gemeentelijke Badhuis is 
nu muziekcentrum De Badcuyp gevestigd.

De Eerste Sweelinckstraat is de ultieme Pijp-
straat. Het aanbod is zeer gevarieerd en interna-
tionaal. Naast de vele cafés en eettentjes herbergt 
dit 150 meter stukje Pijp een moskee, zangschool, 
boksschool, vroedvrouwenpraktijk, muziekcen-
trum en een paar unieke winkels. Het autoluwe 
karakter en het vele groen in plantenbakken en 
geveltuintjes zorgen ervoor dat het hier prettig 
vertoeven is. Sinds kort is er iedere woensdag ook 
een biologische boerenmarkt.

Het volkse karakter van de buurt vind je terug in 
het standbeeld van André Hazes (made in China) 
dat hier staat en tijdens het Festival De Pijp, dat 
hier ieder jaar wordt georganiseerd. 

Ton van der Tas 
www.facebook.com/PrentenVanWeleer

SWEELINCKSTRAAT

Dakloos  
in De Pijp
Hoe kijken we naar daklozen in De Pijp? We zijn vaak geneigd 
om in stereotypen te denken, maar klopt het beeld dat we 
van ze hebben nog wel. Of is het niet meer van deze tijd. En 
dat zeg ik uit eigen ervaring. Ik  ben nu zelf een jaar dakloos 
en zelfs ik heb mijn mening moeten bijstellen. Ik was er van 
overtuigd dat de opvanghuizen vol met verslaafden zouden 
zitten, maar alles behalve dat. Korte tijd heb ik in een op-
vanghotel aan de Ruysdaelkade gewoond en daar kom je van 
alles tegen. Iedereen heeft er zo z’n eigen probleem. Tuurlijk 
zijn er ook verslaafden, maar in deze tijd vallen veel gezin-
nen uit elkaar en door de recessie raken mensen die hun baan 
verliezen ook hun huis kwijt.

Amsterdam kent vele opvanghuizen voor vrouwen maar 
ook voor mannen, gezinnen en jongeren. Helaas gaan door 
de bezuinigingen van de gemeente Amsterdam heel wat  op-
vanghuizen dicht omdat er geen subsidie meer voor dit soort 
opvang is. Waar moeten de mensen heen; er zou toch eens 
gekeken moeten worden of er geen andere manier is om dak-
lozenopvang draaiende te houden.

In de volgende krant wil ik u graag meer laten zien en in-
formeren over dakloos zijn in De Pijp.

Mireille Elsau

Opvanghotel Ruysdael aan de Ruysdaelkade.
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Martine Hilverda is 
kinderwerker bij Jeugdwerk 
Combiwel Zuid. Zij is de vierde 
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: Martine Hilverda 
Geboren: Leiderdorp, 1987
 Is: kinderwerker bij Jeugdwerk 
Combiwel Zuid

persOON

1 (Hobby) “Koken is mijn grote pas-
sie. Ik heb zelfs een weblog (martinehilverda.
blogspot.nl), waarop ik recepten en foto’s van 
recepten plaats. Ik hou van lekker en gezond 
koken. Erg handig voor mijn werk omdat er 
steeds meer kinderen zijn met overgewicht. 

Het recept voor lemoncake is mijn favoriet. 
Het lijkt me vanzelfsprekend dat ik er van 
hou om uitgebreid te eten met vrienden en 
familie. Van wat ik klaargemaakt heb moet 
natuurlijk wel genoten worden.” 

2 (Inspirator) “Anna Prins, de 
programmacoördinator bij Het Huis van 
de Wijk. Met haar pit en doorzettings-
vermogen stuurt ze mensen altijd de 
goede kant op. Ze weet mensen te acti-
veren en neemt daarbij geen blad voor 
de mond. Ik hou van mensen die niet 
bang zijn en die van hun impulsiviteit 
een kracht weten te maken. Zo bewon-
der ik ook de Canadese voedingsdes-
kundige en blogger Sarah Britton, die 
enorm vernieuwend is. Ze heeft gezond 
en biologisch eten uit het geitenwollen-
sokkencircuit gehaald.” (Sarah Britton 
was afgelopen december een van de spre-
kers op de TEDxAmsterdamWomen in het 
Okura. Zie www.tedxamsterdamwomen.
nl/sprekers-2012, red.)

3 (Motto) “Talent is een aangebo-
ren geluk, zorg dat je het gebruikt!”

4 (Buurt) Toen ik nog studeerde 
ben ik Amsterdam binnengekomen via 
De Pijp. Inmiddels ben ik verhuisd maar 
ik vind het nog steeds fijn om er elke dag 
naar toe te fietsen. Er gebeurt veel posi-
tiefs in De Pijp. Op een klein oppervlak is 
er heel veel te vinden: winkels, horeca, 
een bioscoop, een markt, een sporthal, 
en ook nog een park. Volgens mij is dat 
behoorlijk uniek.

“er zijn zoveel 
kwaliteiten bij mensen 

te ontdekken. Ieder 
kind heeft het recht 

om zelfvertrouwen op 
te doen.” 

5 (Droom/visioen) “Ik hoop 
dat mijn werk in De Pijp zich nog heel lang 
kan door ontwikkelen. Er zijn zoveel kwa-
liteiten bij mensen te ontdekken. Ieder 
kind heeft het recht om met zelfvertrou-
wen in het leven te staan en te groeien. En 
dat bedoel ik niet alleen fysiek.”

BerOep

1 Wat doe jij als kinder-
werker? Waar ben je voor 
verantwoordelijk? “Ik organiseer 
activiteiten voor kinderen van 4 tot 12 jaar 
in De Pijp, hou hun ontwikkeling in de ga-
ten en signaleer of ze mee kunnen komen. 
En probeer ook oog te hebben voor hun 
situatie thuis. Daarnaast wil ik de kinderen 
bewust maken van hun talenten en vooral 
hun zelfvertrouwen vergroten. Dat kun je 
op allerlei manieren doen maar omdat ik 
van huis uit pedagoge ben, baseer ik me 
op pedagogische methodieken.” 

2 Wat is je doel en de 
doelgroep? “We organiseren ac-
tiviteiten voor alle kinderen in De Pijp. 
Kwetsbare kinderen die een extra zetje 
nodig hebben zijn gebaat bij ondersteu-
nende programma’s. Dat kunnen kinde-
ren zijn van wie de ouders het financieel 
moeilijk hebben of van wie broers of zus-
sen in de criminaliteit zijn beland. Het al-
lerbelangrijkste is dat we laagdrempelig 
zijn en preventie staat voorop.” 

3 Hoe vaak ben je op kan-
toor? “Ongeveer de helft van de tijd 
ben ik in het Huis van de Wijk De Pijp. De 
andere helft ga ik voor kinderactiviteiten 
de buurt in om contacten met kinderen en 
ouders te leggen en te onderhouden. Die 
verhouding streef ik na, maar omdat er 
steeds weer nieuwe projecten en metho-
dieken ontwikkeld worden, moet ik  soms 
flink mijn best doen om niet te veel uren 
op kantoor door te brengen.”

4 Hoe kom je met de 
doelgroep in contact? Wie 
zijn je contactpersonen? 
“Ik sta in de speeltuin, de sporthal of op 
straat met flyers en informatie en spreek 
zowel ouders als kinderen aan. Ik vertel 
ze dat we ‘heel leuke’ activiteiten or-
ganiseren; veel cursussen en projecten, 
gebaseerd op allerlei thema’s. Na de 
zomer beginnen we met ‘proeftuinen’, 

speciaal opgezet voor kinderen met een 
leerachterstand of die last hebben van 
overgewicht. Een proeftuin is bijvoor-
beeld ‘Natuur en Wetenschap’ of ‘Sport, 
Lijf en Gezondheid’.” 

Het komend najaar 
worden er voor kinderen 

in Zuid ‘proeftuinen’ 
georganiseerd. 

Kinderen kunnen met deze 
proeftuinen hun talenten 

leren ontdekken op het 
gebied van:

✏  Kunst & Cultuur
✏  Communicatie 
 & Nieuwe Media
✏  Sport, Lijf 
 & Gezondheid
✏  Natuur, Wetenschap 
 & Techniek

In september 
krijgen kinderen op 

basisscholen in de Pijp 
een activiteitenboekje 

uitgedeeld, waaruit ze een 
keus kunnen maken voor 

een kennismaking met deze 
talentgebieden.

5 Over welk initiatief ben 
je enthousiast? “De inzamelings-
actie die we met kinderen en bedrijven 
gehouden hebben voor de Voedselbank 
vond ik erg geslaagd. Initiatieven voor 
mensen met een kleine beurs of met 
een of andere belemmering spreken me 
altijd erg aan. Bij het kinderkamp voor 
kinderen die niet op vakantie kunnen 
door geldgebrek of omstandigheden in 
de familiesfeer voel ik mij extra betrok-
ken.”

Peter Roeffen

Talentscout in De Pijp

Pedagoge Martine Hilverda: “Talent is een aangeboren geluk, zorg dat je het gebruikt. Foto: Maarten Wesselink
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Op 10 juli werden de panden rond de Oude 
Stergarage in de Quellijnstraat feestelijk 
opgeleverd. Feestelijk omdat woningcor-
poratie de Alliantie hiermee niet alleen 33 
prachtige gerenoveerde woningen reali-
seerde, maar ook haar stadsvernieuwings-
programma voor de 1500 zogeheten 'Kleine 
Beurtpanden' afrondde.

Deze panden werden in de jaren 80 en 
90 van de vorige eeuw door de Gemeente 
Amsterdam opgekocht en na een kleine 
ingreep voor 15 jaar aan de corporaties in 
beheer gegeven. Na deze 15 jaar zou een 
ingreep volgen die afhankelijk van de staat 
van het pand tot renovatie,  klein onder-
houd of sloop kon leiden.

Het Quellijncomplex kreeg te maken 
met funderingsingrepen vanwege de 
NoordZuidlijn en een plotseling bezwij-
kende fundering. Dit gebeurde nadat bij 
het droogpompen van de nieuwe kelder-
constructie onder een winkelpand in de 
Ferdinand Bolstraat het grondwaterpeil  
drastisch was gezakt.

Dankzij de goede samenwerking tussen 
de Alliantie, het stadsdeel en de bewoners 
is De Pijp een aantal schitterende wonin-
gen rijker geworden. De bewoners werden 
bij de onderhandelingen bijgestaan door 
het Wijksteunpunt Wonen Zuid.

De bewoners die kozen voor terugkeer 
kunnen hun woningen nu weer betrekken.

Quellijnstraat 45-61 feestelijk opgeleverd

Links: terugkerende bewo-

ners en tweede van links 

architect Daniël Peters van 

architectenbureau Mopet; 

boven: Quellijnstraat 45-61 

vlak voor de oplevering.
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Bart in De Pijp
Horizontaal
 2.  insecten met bravoure? (12)
 8.  kil en afstandelijk beroep? (8)
 9.  zin hebben in Chinees of Thaïs (5)
 10.  geen franse zuster (3)
 11.  gevoel van 10.hor.? flauwekul! (7)
 13.  die informatie levert wat op (4)
 14.  hamsteren laat sporen na (7)
 16.  middenstand (14)
 18.  aanstellerige beesten? (13)

Verticaal
   1.  onderzoek naar de fooienpot?  (8)
   3.  steekt de draak met de NS (12)
   4.  naaste familie (5)
   5.  vrije natuur (12)
   6.  waterrijk? (9)
   7.  Onno is anders een 
  onbeduidend iemand(4)
   8.  zorgt voor een bloeiende cultuur (9)
 12.  hij zit binnen(7)
 15.  kamermuziek (5)
 17.  pijnlijke steek (4)

Notenkraam Jan Gotjé
Albert Cuypmarkt

© 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, Aaltje Zonneveld. Bijdragen o.m. Guido Zijlstra. Fotografie Maarten Wesselink, Christine 
Westerveld, e.a. Vormgeving Gert Meijerink. Legpuzzel Marijke van Mil. Illustratie Bart van Waterschoot. Cryptogram Christine Westerveld. Druk 
Rodi Rotatiedruk, Broek op Langedijk. 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 19 augustus 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 juli: 
Kika Groszkopf, Amsteldijk

Oplossing juli Horizontaal: 1.oliedom 7.luchtmon-
ster 8.vet 9.toonbank 10.geurvreter 12.studioopna-
men 15.geel 16.dimensie. Verticaal: 2.lichtbundel 
3.damtoernooi 4.manen 5.uitvaartmis 6.bergkam 
7.lijvig 11.tonnen 13.trek 14.niet

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

door Christine Westerveld

De servicekosten-
afrekening

Onlangs ontvingen veel huurders 
de servicekostenafrekening over 
het kalenderjaar 2012. De wet 
schrijft namelijk voor dat de 
verhuurder een afrekening voor 
1 juli moet verstrekken, over het 
voorafgaande kalenderjaar. Als de 
huurder het niet met die afreke-
ning eens is, dan kan de huurder 
de afrekening voorleggen aan de 
huurcommissie. De huurcommissie 
controleert dan of de afrekening 
van de verhuurder wel klopt.

Uitgangspunt is dat de 
verhuurder niet meer dan de 
werkelijke kosten aan de huurder 
mag doorberekenen. De ver-
huurder mag dus geen winst 
maken op servicekosten. Als de 
verhuurder bijvoorbeeld 100 euro 
per maand doorberekent voor de 
kosten van elektriciteit, dan zal 
de huurcommissie bij de verhuur-
der de originele factuur van het 
energiebedrijf opvragen om te 
controleren of de kosten daadwer-
kelijk 100 euro per maand hebben 
bedragen.

De verhuurder mag overigens 

alleen de werkelijke kosten 
doorberekenen voor zover deze 
ook redelijk zijn. De bewoners 
van het Hilwis-complex in de 
Rivierenbuurt kregen onlangs 
een hele hoge afrekening van de 
stookkosten. De kosten waren zo 
hoog omdat het complex wordt 
verward door een oliegestookte 
ketel die al decennia oud is. De 
ketel heeft daarom een extreem 
laag rendement en de verhuurder 
weigert deze ketel te vervangen.

De huurcommissie oordeelde 
dat de verhuurder niet de wer-
kelijke kosten aan de huurders 

mocht door belasten. Deze kosten 
waren namelijk niet redelijk. 
Als de verhuurder de ketel zou 
vervangen, dan zouden de stook-
kosten voor de huurders met ten-
minste 50% dalen. De verhuurder 
heeft een ‘zorgplicht’ ten opzichte 
van zijn huurders en dient de 
huurders te behoeden voor hoge 
kosten. De huurcommissie heeft 
daarom de stookkosten van de 
huurders vastgesteld op 50% van 
de werkelijke kosten.

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?
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Zes maanden op proef in De Pijp: citybins. Bezoekers, bewoners en ondernemers mogen hier 

het zwerfafval in deponeren. Foto: Christine Westerveld



Zomer in De pijp door @hris depijpinbeeld.blogspot.nl
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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

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.nl

Goede Doelen Club: kinderactiviteiten tot 
12 jaar. 15:30-17:00; Info: Lies Leen, 06-49 92 52 93 
l.leen@combiwel.nl

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

Loket Zorg en Samenleven 09:00-12:00

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

Dubbelklik computercursus voor en door 
vrouwen. 09:30-11:30; Info: 020-6764800 of 
dubbelklik@wijkcentrumceintuur.nl

Meer bewegen voor Ouderen 60++ 
09.45-11.45; Info: Meer bewegen voor Ouderen 
020-8861070

Canasta 10:00-13:00; Info: Lien Kruyswijk 020-
6369937

Handwerken 55+ 11:00-13:00; Info: Els 
Borsboom 15:00-17:00 020-6966266 of borsb34@
kpnmail.nl

Samen koken / Samen eten 11:00-13:30 
(eten om 12:00); Info: GGZ-in Geest/ Charles Leyssius 
c.leyssius@actenz.nl 020-7885922

Compterlesgroep 13:30-15:00; Info: GGZ-in 
Geest/ Charles Leyssius c.leyssius@actenz.nl 020-
7885922

Samen Creatief 13:30-15:00; Info: GGZ-in Geest/ 
Charles Leyssius c.leyssius@actenz.nl 020-7885922

Tieneractiviteiten: meidenclub vanaf 
12 jaar. 16:00-18:00; Info: Vanessa Hoogendorp, 
06-15042544

Kinderen & Kunst: atelierkids en 
kleuterkunst tot 12 jaar. 15:30-17:00; Info: Lies 
Leen, 06-49 92 52 93 l.leen@combiwel.nl

Kleuterclub: kinderen groep 1-3. 15.30-16.30; 
info Lies Leen, 06-49 92 52 93 l.leen@combiwel.nl

Burenhulp

Burenhulp in De Pijp, vrijwilligers helpen 
oudere buurtbewoners bij alledaagse zaken. 
telefonisch spreekuur voor vragen. 10:00-12:00; 
020-6794441; Info: burenhulp@combiwel.nl

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

Agenda Tweede van der Helststraat 66 - 020-5709640

Wat? Deze keer geen specifieke cursus 
of activiteit In the picture, maar aandacht 
voor werkzaamheden achter de bar in 
het Huis van de Wijk De Pijp. Omdat de 
meeste cursussen in het Huis van de Wijk 
een zomerstop hebben, besteedt deze 
rubriek dit keer aandacht aan de bar en 
barvrijwilliger Jitske Bosma. Lijkt het u 
ook leuk ervaring op te doen achter de 
bar en allerlei mensen te ontmoeten? Bij 
het Huis van de Wijk De Pijp bent u van 
harte welkom.

Wanneer? De bar is in principe altijd 
geopend wanneer het Huis van de Wijk 
geopend is (ma t/m vr 9.00-17.00 uur 
en ma t/m do 19.00-23.00 uur). De hele 
zomer door blijven de barvrijwilligers 
zoveel mogelijk aan het werk.

Wat gebeurt er precies? Jitske Bosma, 
ongeveer een jaar werkzaam als vrijwil-
liger, is elke donderdagochtend van 9 
tot 13 uur achter de bar te vinden. Ze 
vertelt dat haar klanten variëren van de 
in het Huis van de Wijk werkzame sociaal 
raadslieden, hun cliënten, deelnemers 
aan de verschillende cursussen tot aan 
‘binnenlopers’: mensen uit de buurt die 
langskomen om hier een kopje koffie te 
drinken. Er zijn dagen dat ze achter elkaar 
meerdere tosti’s klaar staat te maken, 
maar het is nooit zo druk dat mensen in 
rijen staan te wachten om hun bestel-

ling te plaatsen. Bij de bar zijn koffie, 
thee, fris en naast de tosti’s ook snoep 
en gevulde koeken te krijgen en na 16:00 
uur ook bier en wijn. Dit alles voor weinig 
geld: een kopje koffie kost 80 cent. 

Waarom mag ik deze activiteit niet 
missen? Als u interesse heeft achter de 
bar te staan, kunt u bij het Huis van de 
Wijk aangeven hoeveel uren u daarvoor 
beschikbaar hebt, zodat in overleg 
gekeken kan worden op welke dag en tijd 
u aan de slag kunt. Ervaring is niet nodig; 
na aanmelding worden nieuwe vrijwil-
ligers ingewerkt door ervaren krachten 
zoals Jitske. Leeftijd speelt ook geen rol, 
sociale vaardigheid is vanzelfsprekend 
wel een pré. Jitske, die na haar pensione-
ring op zoek was naar vrijwilligerswerk-
zaamheden en daarbij andere mensen 
wilde helpen, had bij haar aanmelding bij 
het Huis van de Wijk niet als eerste aan 
werken achter de bar gedacht. Nu staat 
ze inmiddels al weer bijna een jaar achter 
de bar en dat bevalt haar prima. 

Kan ik elk moment instappen? Dat 
kan. Aanmelden kan door eens binnen te 
lopen aan de Tweede van der Helststraat 
66 of door te bellen of mailen met de 
programmacoördinator van Combiwel, 
Anna Prins (020 570 96 40 (dinsdag t/m 
vrijdag), e-mail a.prins@combiwel.nl).

Tanja de Vette

In the picture 
Activiteiten van het Huis van de Wijk De Pijp toegelicht 
door hun begeleiders.  
Dit keer barvrijwilliger Jitske Bosma.

Jitske Bosma, gefotografeerd door Maarten Wesselink

In het weekend van 7 en 8 september worden op acht verschillende locaties in de Pijp voorstellingen, con-
certen en exposities georganiseerd voor bezoekers van het BioBeton Festival. Een kunstzinnige ontdek-
kingstocht, die tussen 12.00 en 17.00 uur ieder uur van start gaat vanaf delicatessenwinkel Kok op Stelten, 
Van Woustraat 175.
De wandeling  onder leiding van een gids is vrij toegankelijk, geschikt voor iedereen, duurt ongeveer 1,5 
uur en eindigt op het Van der Helstplein. In straten, op pleinen, restaurant, koffiehuis of kerk laten be-
woners samen met professionele- en amateurkunstenaars allerlei vormen van kunst zien. Van beeldende 
kunst tot dansvoorstelling van videofilm tot theatervoorstelling of concert. 
Een vrijwillige bijdrage aan het BioBetonfestival kan op drie locaties worden gedoneerd. 

7 en 8 september

Delicatessenwinkel Kok op Stelten, Van Woustraat 175, startpunt van het festival.


