
Ja argang 42 |  nummer 7  |  november 2013 |  verschiJnt acht keer per Ja ar

Uitgever: Wijkcentrum Ceintuur, Gerard Doustraat 133, 1073 VT Amsterdam | 020 676 4800 | pijpkrant@wijkcentrumceintuur.nl | www.wijkcentrumceintuur.nl

WIJKCENTRUM
CE INTUUR

De Pijp

Bewoners en ondernemers 
rond de Ferdinand Bolstraat 
vrezen dat hun straten 
overbelast raken als de 
plannen voor De Rode Loper 
(zie kader) doorgaan. Dat wil 
zeggen, de plannen voor de 
herinrichting van de Ferdinand 
Bol zoals die er nu liggen. 
De omwonenden vinden die 
maar niks, er wordt te weinig 
rekening gehouden met 
hun belangen, bezwaren en 
suggesties. 

‘De straat is vol, de maat is vol.’ Onder dat 
motto hebben buurtbewoners en onder-
nemers op initiatief van Pieta Janssen een 
actiecomité opgericht. 

‘Catwalk’
Marieke Bekirov is woordvoerster namens 
de actiegroep: ‘De gemeente ziet de Rode 
Loper natuurlijk als een prestigeproject. 
Allemaal prachtig maar de plannen geven 
geen blijk van een brede visie, waarin voor 
alle specifieke problemen een goede oplos-
sing komt. Een oplossing die ook rekening 
houdt met de wensen en belangen van de 
bewoners. De problemen rond laad- en 

losplekken voor bevoorradingsverkeer, af-
valinzameling en voldoende parkeerplek-
ken voor fietsen worden de zijstraten inge-
schoven, ten gunste van een luxe ‘catwalk’ 
met veel mooie winkels voor toeristen. De 
gemeente heeft allerlei deeloplossingen 
voor de diverse straathoeken, waar fiet-
senrekken, laad- en losplaatsen en afval-
inzamelingsplekken moeten komen. Die 
vinden wij erg ad hoc, versnipperd, ama-
teuristisch zelfs. Zo staan er in het ene plan 
fietsenrekken op de straathoeken en in het 
andere op diezelfde locatie de laad- en los-
plekken voor vrachtverkeer.’

‘Bewoners van de Govert Flinckstraat vre-
zen vooral voor de verwachte toename 
van vrachtverkeer. Deze smalle straat is 
daar niet op berekend en heeft nu al veel 
overlast van verkeer, zijnde de belangrijk-
ste verbindingsweg naar de Ferdinand 
Bolstraat’, aldus Bekirov.

Nota van Uitgangspunten
‘Bewoners van de Jan van der Heijden-
straat hebben een reactie geschreven op 
de zogeheten Nota van Uitgangspunten 
(concept), waarin de plannen voor de 
Rode Loper zijn vervat, en hebben die in-
gediend op de inspraakavond van 30 mei 
dit jaar. Daar vinden ze niets van terug 
in het gemeenteverslag van de inspraak. 
In de Nota staat verder dat het fietspar-
keerprobleem eigenlijk niet is op te los-
sen zonder ondergrondse stallingen en 

dat naar ‘inpandige’ parkeeroplossingen 
wordt gezocht’’. Maar volgens Bekirov 
wordt tevens geconstateerd dat daar geen 
geld voor is. De benodigde capaciteit zou 
overigens het grootste deel van het win-
keloppervlak beslaan.’

Quartier Latin
Bekirov vervolgt: ‘De gemeente heeft in 
het verleden altijd ingezet op wonen en 
kleinschalige bedrijvigheid zoals de di-
verse ambachten. Dat is geformuleerd in 
de Economische Visie 2009. Die visie be-
pleit een mix van stedelijke kernfuncties 
als wonen, werken en voorzieningen, met 
als belangrijke groep de zogenoemde cre-
atieve kenniswerkers. Het behouden van 
dit specifieke karakter van de buurt, het 
Quartier Latin van Amsterdam (naar de 
gelijknamige wijk in Parijs, red.) wordt 
met die hele verpretparking van de wijk 
volledig om zeep geholpen.’

Klankbord
Op de vraag welke actie de bewonersgroep 
wil ondernemen zegt Bekirov: ‘We zoeken 
contact met bewoners van andere straten 
rond de Ferdinand Bol, om gezamenlijk 
met de gemeente te gaan praten want 
ze moeten dit echt anders aanpakken. Als 
bewoners zijn we een relevante partij, we 
willen een eigen gezicht hebben. In de 
communicatie willen we een klankbord 
kunnen zijn voor de gemeente, zodat we 
kunnen pleiten voor een beter plan voor 

alle betrokkenen, dus ook de bewoners en 
ondernemers.’

Reactie Stadsdeel
Saskia Huft is Projectleider Rode Loper 
van Stadsdeel Zuid. In een eerste reactie 
zegt zij begrip te hebben voor de bewo-
ners. ‘Er komt erg veel informatie op hen 
af, mogelijk dat een en ander hen ook is 
ontgaan. Naar onze beleving proberen 
we de bewoners zo goed mogelijk te in-
formeren en ruime gelegenheid te geven 
tot inspraak. Op 12 november bespreekt 
de Commissie Leefomgeving de Nota van 
Uitgangspunten. Daarbij kunnen de be-
woners aanwezig zijn en hun eventuele 
bezwaren en suggesties kenbaar maken. 
Informatie daarover maken we bijtijds 
bekend en is ook te vinden op de website 
van het Stadsdeel (zie link onderaan). Ver-
volgens komt er een voorlopig ontwerp en 
ook daarop kunnen de bewoners weer re-
ageren. De definitieve versie verwachten 
we pas in november 2014’, aldus Huft. 

Peter Leemeijer

Mee doen? Meer informatie? Mail naar 
bewonersvandepijp@wijkcentrumceintuur.nl 

of kijk op https://www.facebook.com/
bewonersvandepijp?fref=ts

Meer info over de Rode Loper: http://
www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/
bouwprojecten/rode-loper/stadsdeel-zuid/

De Rode Loper 
is de route vanaf het Damrak, 
Rokin, Vijzelstraat en Ferdinand 
Bolstraat (tot aan de kruising met 
de Van Ostadestraat). Het gebied 
wordt heringericht in het kader 
van de Noord/Zuidlijn en wordt 
een nieuwe entree voor bezoekers 
(toeristen) en bewoners, met de 
nodige allure en uitstraling. Het 
project startte dit jaar op het 
Damrak, in 2016 volgt de Ferdinand 
Bolstraat. Amsterdam beschouwt 
De Rode Loper als een belangrijke 
investering in het Centrum en in 
Zuid. Het is meer dan alleen ‘het 
terugleggen van de stenen’, na de 
afronding van de metrolijn. 
De uitgangspunten voor het hele 
project zijn hetzelfde: er moet een 
belangrijke impuls komen voor de 
openbare ruimte die voldoet aan 
de eisen van de huidige tijd en 
de komst van de Noord/Zuidlijn. 
Daarbij wordt er gestreefd naar een 
zo leeg mogelijke openbare ruimte 
om de grote stroom bezoekers 
te faciliteren. Dat betekent geen 
onnodige obstakels, maar een 
Rode Loper zonder rommel voor de 
bewoners en bezoekers van onze 
stad. (Bron: website gemeente)

Ferdinand Bol wordt onderdeel Rode Loper; 
ten koste van de zijstraatjes?

Rechts: Ferdinand Bolstraat (hoek 1e Jan van der Heijdenstraat). Foto: Maarten 

Wesselink. Boven: De zijstraten bieden nu al beperkte ruimte voor laden en los-

sen, afvalinzamelingsplekken en fietsparkeerplaatsen. Foto's buurtbewonders.
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Cursussen voor ouders van 
kinderen 0-16 jaar
Vrijwilliger zijn bij de ouder-en kindgroepen   
Lijkt het je leuk om mee te werken aan de speelgroepen voor 
ouders met  kinderen van 0-3 jaar op woensdag middag in de 
peuterspeelzaal (in het wijkcentrum de Pijp) van 14.30-16.30 
uur. Meld je dan aan bij:  
Annet Staal 020-3054974/ a.staal@combiwel.nl

Spreekuur
Ouders kunnen bij het Opvoedpunt in het Ouder-en 
Kindcentrum Henrick de Keijserstraat 14 terecht voor hun 
vragen over de opvoeding van hun kinderen. Tijdens 
cursussen en workshops kunt u andere ouders ontmoeten en 
nieuwe vaardigheden opdoen. Zo kan opvoeden weer leuk en 
gezellig wordt. 

Cursussen
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.

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

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.

www.pitprojecten.nl

De basiscursus mediteren start 4 nov.
omg. Tolbieb: www.pitprojecten.nl 
Voor een vrijblijvend gesprek over een 
coachtraject bel 06 24143749. 

projecten
P I T !
Leren mediteren?  
Behoefte aan een coach?
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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 



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

Kom shoppen op de 
PARTICIPATIEMARKT
Kom shoppen op de
PARTICIPATIEMARKT
Kom shoppen op de
PARTICIPATIEMARKT
26 november van 10-16 uur

Ook bakkerij Iambe en atelier & cadeauwinkel 
Creade zijn hier aanwezig! werken-leren-doen  
www.participatiemarkt.nl  gratis toegang
   

       de Meervaart  Amsterdam          

K
nip uit!

25% korting 
op alle 
kleuringen
 Geldig t/m 01-12-2013

Flexibele opvang nodig? 

Kinderdagverblijf 
sientje

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

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

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

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

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

www.kinderdagverblijf-sientje.nl | Ceintuurbaan 207hs

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

kinderdagverblijf Sientje.

Neem contact op en vraag naar de mogelijkheden.

INKOOP-GOUD-AMSTERDAM
Spiegelgracht 12 AMSTERDAM

        Tel. 020- 422 1015
Dinsdag t/m vrijdag 10.00-17.00 uur

Zaterdag 11.00 – 17.00 uur
www.inkoop-goud-amsterdam.nl

“EEN GOUDEERLIJKE ZAAK”

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, 
conditietrainingen, special swim en worstelen elders 

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

Plaats, datum en tijd 
van geboorte voor uw 

persoonlijke horoscoop

www.clydehoroscopen.nl

 

info@qpido.nl 

www.qpido.nl

   Liefde,  
relaties, 
    grenzen, 
dwang  
  en seks…

Heeft u vragen of zorgen over liefde, relaties, grenzen, 
dwang en seks als het gaat over uw kind? www.qpido.nl

@_Qpido

facebook.com/Qpido.nl

powered by



De sloop van het pand Van 
Ostadestraat 233 is een flinke 
stap dichterbij gekomen. 
Woensdagavond 25 september 
heeft de stadsdeelraad het 
Investeringsbesluit De Nieuwe 
Fabriek aangenomen. De raad 
heeft twee amendementen 
(wijzigingsvoorstellen) 
aangenomen en de woon-
werkgemeenschap van De 
Fabriek heeft inmiddels een 
rechtszaak lopen. De strijd is 
nog niet gestreden maar met 
dit besluit komt het einde wel 
in zicht. 

Tijdens de raadsvergadering bleken de co-
alitiepartijen VVD, D66 en PvdA gevoelig 
voor de bezwaren van de omwonenden 
tegen de uitwerkingen van het inves-
teringsbesluit in het ontwerp-bestem-
mingsplan. Ze hebben twee amendemen-
ten aangebracht (stedenbouwkundige 
aspecten en lichttoetreding).

Het investeringsbesluit geeft de financi-
ele basis bij een (nieuwbouw)plan terwijl 
het bestemmingsplan de randvoorwaar-
den van het bouwproject bepaalt. Tegen 
dat laatste hebben de gebruikers en de 

buren van de Fabriek schriftelijk bezwaar 
gemaakt. Inbreken op een investeringsbe-
sluit kan alleen door een raadsadres (brief 
of e-mail met een vraag of voorstel aan de 
gemeenteraad) of inspreekbeurten.

Ook van deze mogelijkheden is door de 
buren en door de bewoners gebruik ge-
maakt. De bezwaren van de omwonenden 
hebben geleid tot de twee amendemen-
ten. Op de bezwaren van de bewoners is 
nog niet gereageerd.

Als het ontwerp-bestemmingsplan 
aangepast of ingeperkt wordt, moet ook 
het  investeringsbesluit bijgesteld wor-
den. Het verzoek van zowel de gebrui-
kers als de buren van De Fabriek om het 
Investeringsbesluit daarom pas in stem-
ming te brengen na behandeling van het 
ontwerp-bestemmingsplan en de bezwa-
ren daartegen, is door het stadsdeel naast 
zich neergelegd.  

Met het geld dat nieuwbouw op de plek 
van De Fabriek oplevert wil het stadsdeel 
een nieuw theater financieren op het 
voormalig Archiefterrein aan de Amstel.  
Het Ostadetheater, één van de initiatieven 
van De Fabriek, zou daar een plek krijgen. 
Inmiddels is het volgens ingewijden dui-
delijk geworden dat het Ostadetheater 
geen rol meer zal spelen in het geplande 
nieuwe theater.

Aanvankelijk was het de bedoeling dat 
tweederde deel van het pand voor de 
bewoners en gebruikers behouden zou 
blijven en dat slechts een derde deel van 
de Fabriek gesloopt zou worden, om zo 

het geld te genereren voor het nieuwe 
theater. In augustus bleek dat het stads-
deel, ondanks eerdere toezeggingen, niet 
bereid was bij te dragen in de kosten van 
een voor dat plan noodzakelijke verbou-
wing. Bewoners en gebruikers van De 
Fabriek zagen zich toen genoodzaakt het 
stadsdeel voor de rechter te dagen. Zij 
menen dat ze recht hebben op conversie 
van het erfpachtcontract. Daarmee wordt 
het tijdelijke contract van 30 jaar, dat op 

1 juli dit jaar afliep, omgezet naar voort-
durende erfpacht. Het stadsdeel heeft 
het erfpachtcontract inmiddels tot medio 
2015 stilzwijgend verlengd. Als het aan 
het stadsdeel ligt, moet daarna iedereen 
eruit. Terugkeren in de nieuwbouw kan al-
leen tegen  marktconforme prijzen, die de 
woonwerkgemeenschap niet kan betalen. 

De strijd is nog niet opgegeven maar de 
sloop komt met dit investeringsbesluit 

weer een stukje dichterbij. En daarmee 
ook het verdwijnen van een succesvolle 
woonwerkgemeenschap met  kleinscha-
lige, ambachtelijke en milieuvriendelijke 
bedrijvigheid die op de buurt is gericht en 
die ook voor mensen met een kleine beurs 
betaalbaar is. 

Tekst en beeld Maarten Wesselink

Bewonersgroepen en Verenigingen van 
Eigenaren kunnen zich vanaf heden mel-
den voor het Warmtebeeldproject van het 
Wijksteunpunt Wonen Zuid. Bij dit project 
worden bewoners begeleid met het isole-
ren van hun woning. Bij isolatie denken 
bewoners In eerste instantie aan de eigen 
woning, maar het beste resultaat wordt 
bereikt door samen met mede-bewoners 

in een wooncomplex aan de slag te gaan. 
Want: voor het uitvoeren van energiebe-
sparende maatregelen is toestemming 
nodig van de verhuurder of van de VvE 
(Vereniging van Eigenaren). 

Een bouwkundig adviseur van WSWo-
nen Zuid neemt met een warmtebeeld-
camera ‘foto's’ van o.a. de gevel. Deze 
warmtebeeldfoto's maken zichtbaar waar 

warmte weglekt uit de woning en ver-
volgens kan met de bewoners worden 
besproken wat de mogelijkheden zijn 
om het warmteverlies te verminderen. 
Het Warmtebeeldproject wil bovendien 
de bewustwording van energiebesparing 
bevorderen. Het project is een initiatief 
van het Wijksteunpunt Wonen Zuid in sa-
menwerking met Stadsdeel Zuid.

De Kleur van warmte 
- de tentoonstelling 
In het kader van het Warmtebeeldproject 
is er tot en met 31 oktober een uitge-
breide tentoonstelling van warmtebeeld-
foto's te zien in het Wijkcentrum Ceintuur 
de Pijp. Deze is te bezoeken van maandag 
tot en met donderdag van 11.00 tot 17.00 
uur in de  Gerard Doustraat 133. 

Nadere informatie
Bewoners die zich willen aanmelden voor 

het Warmtebeeldproject of meer informa-
tie wensen kunnen contact opnemen met 
het Wijksteunpunt Wonen Zuid, contact-

persoon de heer M. Drath, 
Gerard Doustraat 133, 

tel. 06-37 44 27 42, 
e-mail  warmtebeeld@wswonen.nl

Sloophamer dreigt voor de Fabriek door raadsbesluit

Het pand Van Ostadestraat 233, waar De Fabriek is gevestigd, biedt onderdak aan op de buurt gerichte bedrijvigheid.

BuurtEnergieWinkel open

De BuurtEnergieWinkel (BEW) die op 23 
oktober officieel geopend werd, is geen 
winkel in traditionele zin waar bewoners 
spullen kunnen kopen, maar een winkel 
voor advies en informatie. De BEW is er 
om bewoners te helpen de woning ener-
giezuiniger te maken zodat de woonlas-
ten omlaag kunnen. Iedere woensdag is 

er een spreekuur Energiebesparing van 
12.00 – 15.00 uur waar bewoners terecht 
kunnen met vragen over de gas- en elek-
triciteitsrekening, isolatiemogelijkheden, 
zonnepanelen en het maken van een af-
spraak voor een woningopname. Voor de 
woningopname komt een medewerker 
van het Wijksteunpunt Wonen Zuid bij de 
bewoners thuis en bespreekt het woon-
gedrag, het gebruik van de apparaten en 
het energielabel van de woning. 

Groen Gemaal in het Sarphatipark,  
ingang tegenover de  

Eerste Jan van der Heijdenstraat.
Spreekuur Energiebesparing op woensdag 

van 12.00-15.00 uur. Telefoon 020 – 664 13 50.
E-mail: vragen@buurtenergiewinkelzuid.nl

Zaterdag 16 november vindt van 13.00 – 
17.00 uur het congres ‘Huurders aan het 
woord Zuid’ plaats in het Huis van de 
Wijk Rivierenbuurt. Huurders discussië-
ren in workshops over thema’s als inko-
mensafhankelijke huurverhoging, ach-
terstallig onderhoud, het opzetten van 
een bewonerscommissie, renovatie en 
woningisolatie. Huurders die mee willen 
helpen met de organisatie van het con-
gres of suggesties hebben, kunnen mailen 
naar info@huurdersnetwerkzuid.nl

'Huurders aan het woord Zuid’ wordt 
georganiseerd door het Wijksteunpunt 
Wonen Zuid in samenwerking met huur-
dersvereniging Zuideramstel, Huurders-
vereniging de Pijp en Huurdersnetwerk 
Zuid. Wilt u op de hoogte blijven van het 
laatste nieuws rondom het congres? Houdt 
u dan de website www.wswonen.nl/zuid 
in de gaten.

buurtenergiewinkel

Huis van de Wijk 
Rivierenbuurt

HUURDERS     AAN
HET WOORD

⋆ CONgRES ⋆
zaterdag 16 november 2013

Toegang 
gratis

13.00 - 17.00 uur

ZUID—
A'dam Congres 'Huurders aan het woord Zuid'

De kleur 
van warmte 
het warmtebeeldproject 
(en de tentoonstelling)
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Even geen geld, wel spullen?
Lenen op onderpand: snel, simpel en betrouwbaar

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

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

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

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

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

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

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

15 x 5

Aan de informatie in deze advertentie kunt u geen rechten ontlenen.

2x5

Op zondag 17 november 2013 tussen 12.00 
en 19.00 uur viert het Hemonykwartier 
haar Verborgen Parels. Geen groot feest, 
maar veel intieme activiteiten. “We heb-
ben geen idee te midden van welke rijk-
dom we eigenlijk wonen”, aldus een van 
de bewoners. In onze buurt is het niet 
vanzelfsprekend dat bewoners elkaar 
kennen. Maar achter iedere deur woont 
wel iemand die een verhaal te vertellen 

heeft. Tijdens het Verborgen Parels fes-
tival doen de buurtbewoners, stichtingen 
en ondernemingen de deuren open voor 
de buurtgenoten. Een greep uit het 
aanbod: een thuisbioscoop van Marlijn 
Franken, poëzie van Merik van der Tor-
ren, kunstexposities van Jabu Arnelle en 
Loesje Kord, warmhartige soep bij Harry 
van Gennip,  Repaircafe in Yoyo, koffie 
in inloophuis AMOC, fototentoonstelling 

Patricia Steur,  Multimedia met de buren 
o.l.v Angelika Finger, Tango van Jorge en 
Vanessa, Liefdesgedichten van bewoners 
door Brouwer Theater in Cafe Biljart Am-
stelvaart, Stoepdichtregels van Emanuel 
Lorsch, zingende fietsenmaker Kevin en 
nog veel meer. Mee doen of meer weten? 
Kijk op  www.verborgenparels.nl

Zondag 17 november: Verborgen Parels in De Pijp

H A P T O T H E R A P I E   H O U VA S T  A A N  TA S T
EMOTIONELE PROBLEMEN? HAPTOTHERAPIE KAN HELPEN  

ESTHER SNIJDER, GZ-HAPTOTHERAPEUTE, 2de JACOB VAN CAMPENSTRAAT 11-29
VOOR INFO.: 020 – 779 69 39 / WWW.HOUVAST-AAN-TAST.NL

 GRATIS KENNISMAKINGSGESPREK

Gratis 
inloopspreekuur
voor preventie en blessure advies 
Iedere maandag van 19:00 t/m 21:00

Fysiotherapeut Pedram Partovi

www.inoptimaforma.nl

adres: 2e Jacob van Campenstraat 11

1073 XN Amsterdam

tel: 020-6713312

Cursus Blindtypen 
voor volw. en jeugd
start op woensdag 30 oktober

Bel voor meer info: 06-83320509 
of kijk op www.detypedocente.nl

Zoekt u een veilige 
winterstalling voor uw schip?
Watersportvereniging Sloterplas biedt tijdelijke 
steiger-ligplaatsen aan in de periode eind oktober 2013 
tot en met maart 2014.  De maximale scheepslengte 
bedraagt 10 m, max. hoogte 2,1 m (i.v.m. brughoogte)

Voor nadere informatie, tarieven of aanmelding 
kunt u contact opnemen met onze Havencommissaris, 
Floris Peters: 06-45158555 of kijk op www.wvsloterplas.nl

WV SLOTERPLAS

ZANG- en PIANOLES 
IN DE PIJP

Britta Maria en Maurits Fondse
zangles: 0630546042
pianoles: 0619180041

www.brittamaria.nl
www.mauritsfondse.nl

Al voor 30 euro 
in de Pijp Krant! Ook 
contactadvertenties

mail q.voorn@wijkcentrumceintuur.nl

De Pijp Krant zoekt vrijwilligers | pijpkrant@wijkcentrumceintuur.nl
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Adinda de Baat is 
Coördinator Maatschappelijk 
Werk, Wijkpost De Pijp, 
Participatie & Activering bij 
Combiwel in stadsdeel Zuid. 
Zij is de zesde 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: Adinda de Baat
Geboren: Amsterdam, 1950
 Is: Coördinator 
Maatschappelijk Werk, 
Wijkpost De Pijp, Participatie 
& Activering bij Combiwel in 
stadsdeel Zuid

persoon

1 (Hobby) “Over twee jaar, als ik 
met pensioen ben, wil ik weer veel tijd vrij 
maken voor tekenen en schilderen. Ik kom 
oorspronkelijk van de kunstacademie. Ik 
beschouw kunst als een te grote passie om 
naast mijn werk te doen. Nu lees ik veel.” 

2 (Inspirator) “Ik laat me 
graag door verschillende mensen op 

vele vlakken inspireren. Van huis uit 
heb ik mijn maatschappelijke betrok-
kenheid voornamelijk ontwikkeld 
dankzij mijn moeder. Van mijn vader 
heb ik de kunstzinnigheid. Mijn moe-
der zat in het onderwijs, mijn vader was 
kunstenaar. ”

3 (Motto) “Wees je bewust dat 
elke stap die je in het leven zet een keu-
ze is. Er zijn vaak meer mogelijkheden 
dan je denkt.”

4 (Buurt) “Wat maakt de Pijp 
De Pijp? De Pijp is zonder meer een van 
de leukste buurten van Amsterdam. De 
diversiteit van de bevolking. De Pijp is 
Amsterdamser dan het centrum. Dat 
is zo toeristisch. De Pijp heeft ook een 
bepaalde lelijkheid, die tegelijkertijd 
ook heel mooi is. En dan is er dat saam-
horigheidsgevoel. Op het gebied van 
de burgerparticipatie is er een grote 

potentie.”

5 (Droom/visioen) “Ik hoop 
dat we in dit land snel leren samenleven. 
De overgang van verzorgingsstaat naar 
participatiemaatschappij is een mooie 
uitdaging die voor een mentaliteitsver-
andering kan zorgen. Maar voor die ver-
andering moeten we wel de tijd nemen. 
Nu gaat het te snel. Het moet namelijk wel 
gaan lukken. De winst is dan dat op den 
duur eenzaamheid lang niet meer zo’n 
groot maatschappelijk probleem zal zijn.”

“onze manier van wer-
ken verandert. Met de 
overgang van verzor-

gingsstaat naar partici-
patiemaatschappij rol-
len de ontwikkelingen 

over elkaar heen” 

Beroep

1 Wat houdt je functie 
in? Waar ben je voor ver-
antwoordelijk? “Ik combineer 
verschillende functies. Ik ben in 2005 
begonnen als leidinggevende van een 
wijkpost voor ouderen, een informa-
tiepunt waar ouderen met hun vragen 
terecht konden. De ervaring die ik daar 
met maatschappelijk werk opdeed, 
bleek ook goed bruikbaar voor het 
participatie- en activeringswerk. Voor 
een deel overlapt het elkaar. Ik werd 
vervolgens leidinggevende van beide 
teams. Ik coördineer taken, motiveer 
medewerkers en stuur ze aan. Belang-
rijk is ook dat ik nieuwe ontwikkelingen 
bijhoud. Daar heb ik mijn handen vol 
aan, want de nieuwe ontwikkelingen 
rollen momenteel over elkaar heen. 
Het stond al in de troonrede dit jaar: de 
verzorgingsstaat verandert in een par-
ticipatiemaatschappij. Onze manier van 
werken gaat de komende tijd daardoor 
erg veranderen. Ik begeleid de mede-
werkers hierin. Een deel van hen komt 

terecht bij de maatschappelijke dienst-
verlening van Puur Zuid, die dit volgend 
jaar van Combiwel gaat overnemen.
Daarnaast ben ik nog verantwoordelijk 
voor de huiskamers in de wijk. Dit zijn 
laagdrempelige voorzieningen voor 
mensen die met eenzaamheid kam-
pen. 

2 Wat is de doelgroep? 
Wat voor profiel hebben 
de cliënten? “Mijn medewerkers 
richten zich op de kwetsbare burgers. 
Daaronder versta ik mensen voor wie 
het moeilijk is om richting te geven 
aan hun eigen leven. Soms gaat dat om 
details, anderen hebben beperkingen 
op vele vlakken. Psychisch, lichame-
lijk, een verslaving. Meestal hebben 
de cliënten van ons een klein netwerk. 
Hun familie zien ze niet meer, vrienden 
hebben ze weinig. Bij ouderen zijn veel 
mensen weggevallen.” 

3 Wat is je werkplek? 
Hoe vaak ben je kantoor? 
“Sinds enkele maanden heb ik in Huize 
Lydia mijn kantoor. Een beetje onhandig, 
omdat mijn medewerkers in De Pijp zelf 
werken, bijvoorbeeld bij D’Oude Raai. 
In De Pijp ben ik helemaal geworteld. Ik 
kwam er op straat al iedereen tegen. Ik 
voel dat het contact met de werkvloer nu 
al wat minder is geworden. 
Ik ben veel op kantoor, maar voor overleg 
met mijn medewerkers ga ik vaak naar 
hun werkplek. Ik zit vaak in een verga-
dering.”

4 Hoe verlopen contac-
ten? Hoe werf je cliënten? 
“Ik heb elke werkdag met tientallen 
mensen contact. Om bij de tijd te blijven 
volstaat een paar contacten niet meer. 
Ik ben constant op zoek naar informatie 
om de ontwikkelingen in het werk posi-
tief te kunnen laten verlopen. Daar heb 
je een groot netwerk voor nodig.
Zelf werf ik niet actief cliënten. Dat 
doen mijn medewerkers. Maatschap-
pelijk werkers werken voor mensen die 
doorverwezen zijn. Medewerkers Parti-
cipatie & Activering moeten om bewo-
ners te bereiken nu al echt de boer op. 
Ze moeten de hele wijk leren kennen. In 
de Rivierenbuurt bereikten we mensen 
zelfs door in een autobus mensen met 
koffie te ontvangen. Dan hoor je wat 
een buurt bezighoudt. 

5 over welk initiatief 
(van de laatste tijd) ben 
je enthousiast? “Wat me aan-
genaam positief verrast is de betrok-
kenheid van bewoners met de buurt. 
We proberen momenteel goed zicht te 
krijgen op de zogenaamde informele 
ondersteuningsdienst, simpel gezegd 
de hulp van familie, buren en vrijwilli-
gers. Veel mensen willen zich vrijwillig 
inzetten voor de buurt. Opmerkelijk is 
dat deze burenhulp per straat en zelfs 
per woonblok varieert, maar het is mij 
duidelijk dat veel bewoners niet onver-
schillig zijn. Er is genoeg goede wil. ”

Peter Roeffen

Wat is  
participatie- 
maatschappij?

Het huidige kabinet heeft 
er een halszaak van gemaakt 
om de verzorgingsstaat om te 
buigen in een participatiemaat-
schappij (participatie betekent 
deelneming). In de verzor-
gingsstaat kwamen rechten en 
professionele hulp de kwetsbare 
burger (bijna) automatisch toe. 
De vergrijzing van de maat-
schappij en de economische 
crisis maken deze benadering 
te duur. De gedachte is dat als 
de burger maar zo veel moge-
lijk zijn eigen voorzieningen 
regelt de maatschappij een stuk 
goedkoper is. 

Kwetsbare mensen moeten 
leren zelfredzaam en mondig te 
worden. En ze moeten veel meer 
een beroep doen op mensen 
uit hun eigen netwerk, zoals 
familie, buren en vrienden, van 
wie er altijd wel een paar zijn 
die op een of andere manier de 
helpende hand kunnen bieden, 
onder andere via mantelzorg. 
Dan hoeft er minder vaak een 
beroep gedaan te worden op de 
algemene middelen. 

In een geslaagde participa-
tiemaatschappij staat niemand 
meer langs de kant en hebben 
hulpbehoevenden altijd wel 
iemand in de omgeving die ze 
kan bijstaan. 

Afscheid van de verzorgingsstaat

Adinda de Baat: “Elke stap die je in het leven zet is een keuze.” Foto: Maarten Wesselink

2x5

Op www.wijkcentrumceintuur.nl is 
sinds oktober een uitgebreide agenda 
voor De Pijp te raadplegen. Iedereen, 
bewoner of ondernemer kan zelf een 
aankondiging plaatsen in de agenda, 
inclusief een afbeelding door het in-
vullen van een eenvoudig formulier. 
Binnen 24 uur is deze zichtbaar op de 
site en te zien door alle bezoekers van 
de website. In principe worden alle 
aankondigingen die plaats vinden in 

de Pijp getoond. 
De agenda zelf is op datum in te 

zien, maar het is ook mogelijk om een 
categorie aan te geven, bijvoorbeeld 
'Kunst en Cultuur' of  'Milieu'. Zorg dat 
je op de hoogte blijft van wat er alle-
maal gebeurt in de buurt!

Kijk op de site voor alle mogelijkheden 
en het toevoegen van activiteiten en 

evenementen.

Online Agenda voor en door De PijpZondag 17 november: Verborgen Parels in De Pijp
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Bart in De PijpHorizontaal
   5.  landkaart? (8) 
 7.  smerige tv-personality (4) 
 9.  malloot in stijve kleding (6) 
 10.  lachende vogels (6) 
 11.  precies goed (5) 
 12.  op agressieve wijze verkrijgen? (2,2,3,6) 
 13.  eenheid in de tuin (4) 
 15.  dieetproduct? (7) 
 16.  gevaarlijke verbinding (4)

Verticaal
 1.  zij nemen van alles in zich op 
  tijdens het koken(12)
   2.  in die kringen heerst een 
  ijzige sfeer (11)
   3.  haar niet voor je zelf houden (11)
   4.  top! (10)
   6.  groenteschaal? (3)
 8.  hierdoor drinkt zij (6)
 11.  die agenten gaan door het stof (5)
 14.  geld voor speelgoed (3)

Bio-Winkel 'De Aanzet' 
nieuwe locatie

© 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, Mireille Elsau, Peter Leemeijer, Bertine Maas, Gert Meijerink (coördinator), Peter Roeffen, Marlies Scholtens 
(eindredactie), Ton van der Tas, Maarten Wesselink, Christine Westerveld. 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

Stuur of mail uw oplossing  
vóór vrijdag 15 november naar
•	Redactie Pijpkrant, Wijkcentrum Ceintuur, 
 Gerard Doustraat 133, 1073 VT Amsterdam, 
 o.v.v. oplossing cryptogram november. 
•	pijpkrant@wijkcentrumceintuur.nl

Onder de goede inzendingen worden  
2 vrijkaartjes verloot voor Rialto.

Winnaar cryptogram september: 
C. Weber, Jozef Israëlskade

Oplossing september Horizontaal: 6.bottelen 
8.chip 10.Delft 11.sporen 12.sop 15.baanatletiek 
16.orde 17.oogje 19.leek 20.veto 21.lijsterbes  
Verticaal: 1.gouden bergen 2.stijl 3.kletsmajoors 
4.schopstoel 5.sire 7.naspel 9.pony 13.ragebol 
14.deksels 18.gave

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

Cryptogram
door Christine Westerveld

Puntentelling

Ongerust bezocht een huurster 
uit de Rustenburgerstraat het 
spreekuur. Zij was in 2002 haar 
woning gaan huren en had de 
huurcommissie destijds verzocht 
de overeengekomen huurprijs op 
redelijkheid te toetsen. De huur-
commissie verlaagde de huurprijs 
naar de toen geldende maximaal 
toegestane huurprijs bij 84 punten. 
Onlangs vroeg haar verhuurder 
of zij niet wilde verhuizen. Als hij 
de woning opnieuw kan verhuren 
heeft deze genoeg punten voor 

de vrije sector en mag hij vragen 
wat hij wil, lichtte de verhuurder 
toe. De huurster was verbaasd en 
ongerust. De vrije sector begint 
toch pas bij 141 punten? 

De puntentelling heeft in het 
afgelopen decennium een flinke 
ontwikkeling doorgemaakt. Lang 
gold voor oude, niet-gerenoveerde 
woningen een zgn. 'veroude-
ringsaftrek' van 30 punten. Die 
aftrek is in 2004 afgeschaft. In 2011 
werd het energielabel onderdeel 
van de puntentelling, waardoor 
energiezuinige woningen meer 
punten scoren. In hetzelfde jaar 

werden ook de zgn. 'schaarstepun-
ten' ('Donnerpunten') ingevoerd, 
waardoor voor heel Amsterdam 
een generieke bijtelling geldt van 
15 of (vaker) 25 punten.

De woning van onze cliënte 
telde in 2002 84 punten, maar de 
veranderingen in de puntentelling 
hebben tot gevolg dat deze woon-
ruimte tegenwoordig meer dan 141 
punten scoort. De verhuurder heeft 
dus gelijk: als hij de woonruimte 
opnieuw verhuurt behoort deze tot 
de vrije sector en mag hij vragen 
wat hij wil. Gelukkig is de positie 
van de huurster beschermd. Zij kan 

niet de woning uit worden gezet 
en de huurprijs kan voor haar ook 
niet méér worden verhoogd dan 
het maximale, jaarlijkse percentage 
(dit jaar maximaal 6,5%). Een hele 
geruststelling, al moet nog blijken 
hoe de verhuurder zal reageren 
wanneer hij zich realiseert dat hij al 
die extra punten niet kan verzilve-
ren. Helaas gebeurt het regelmatig 
dat verhuurders lang zittende 
huurders maar al te graag kwijt 
willen en dat ook aan die huurders 
laten blijken.

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?

Gevonden: Een gouden (trouw)ring in de bakkerij van Ankara Market in de Van Woustraat . Naam 

en datum zijn aan de binnenkant gegraveerd. De rechtmatige eigena(a)r(es) kan zich in de winkel 

melden om hem in ontvangst te nemen. Foto: Maarten Wesselink.
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prenten 
van weleer

Vroeger stond de RAI aan de Ferdinand 
Bolstraat. Op deze ansicht uit 1927 zie 
je het gebouw met de karakteristieke 
dakvorm. Links daarvan het houten ge-
bouw van de Rijksverzekeringsbank en 
geheel links de hoek met de Vincent van 
Goghstraat.  

De vereniging Rijwiel– en Automobiel 
Industrie was in 1893 opgericht met als 
doel ieder jaar een landelijke tentoonstel-
ling te houden. Dit was voor de fietsfabri-
kanten en later voor de autofabrikanten 
een ideale mogelijkheid om hun nieuwste 
modellen aan het grote publiek te laten 
zien. Deze tentoonstellingen werden 
altijd in het Paleis voor Volksvlijt gehou-
den, maar in 1922 kreeg de RAI haar eigen 
gebouw aan het einde van de Ferdinand 
Bolstraat. Hier vergaapte het publiek zich 
in 1923 aan de Amerikaanse T-Ford en pre-
senteerde het Nederlandse bedrijf DAF vol 
trots in 1958 haar eerste personenauto, 
het bekende 'Dafje'. 

Behalve voor autobeurzen leende het 
RAI-gebouw zich ook uitstekend voor da-
mesbeurzen, wielerzesdaagsen en grote 
bijeenkomsten van politieke partijen.

In het Plan Zuid van Berlage stond op 
dit terrein een Volkshuis ingetekend, 

waar concerten, theatervoorstellingen en 
congressen konden plaatsvinden, maar 
dit is nooit van de grond gekomen. 

De RAI verhuisde in 1961 naar het 
Scheldeplein, maar het gebouw aan de 
Ferdinand Bolstraat heeft er nog 15 jaar 
gestaan. De 'Oude RAI', zoals het gebouw 
toen werd genoemd, werd vooral gebruikt 
als sporthal en in de vakanties werden er 
allerlei activiteiten voor schoolkinderen 
georganiseerd. Ook vonden er happe-
nings en popconcerten plaats, zoals Hai in 
de Rai in 1967 en het legendarische con-
cert van Deep Purple in 1973.

In 1976 wordt de oude RAI dan toch 
afgebroken. Plannen voor een operage-
bouw op het terrein werden uiteindelijk 
van tafel geveegd. Wel was het Okura 
Hotel inmiddels verrezen op het terrein 
en kreeg de buurt hier de voorzieningen 
die het toen hard nodig had: een sporthal, 
een kinderboerderij, 330 sociale huurwo-
ningen en een verzorgingstehuis voor 
ouderen. In de naam van dit woonzorg-
centrum leeft de geschiedenis van deze 
plek nog voort.

Ton van der Tas | Meer prenten zien? Kijk en 'like' : 

www.facebook.com/PrentenVanWeleer

RAI gebouw aan de Ferdinand Bolstraat

Voor  iedereen die meer wil weten over het 
houden van bijen start op dinsdagavond 
29 oktober de Introductiecursus Bijen. 

"Bijen houden is een vak en er komt 
veel bij kijken", zegt Oscar Vrij die naast 
zijn baan als coördinator van Wijksteun-
punt Wonen in zijn vrije tijd imker is. "Je 
werkt met levende have en dat betekent 
dat zij bepalen wanneer er gewerkt moet 
worden. Als een bijenvolk gaat zwermen 
moet je aan de slag, ook als je dat even 
niet uitkomt. Daar moet je mee om kun-

nen gaan als je imker wilt worden". Oscar 
praat met veel liefde over zijn vak, houdt 
van het ambachtelijk karakter ervan en 
vertelt over de verantwoordelijkheid die 
het houden van een bijenvolk met zich 
meebrengt. Zoals het bijvoeren in de win-
ter en in actie komen als ziektes onder het 
bijenvolk uitbreken veroorzaakt  door pa-
rasieten. Oscar houdt van een hobby die 
iets opbrengt en een bepaalde sensatie 
teweeg brengt: bedwelmd worden door 
de geur van verse honing!

De Introductiecursus Bijen is bedoeld 
voor mensen die zich willen oriënteren op 
het imkervak of er meer van willen weten. 
Het aantal plaatsen is beperkt. 

Programma: 
29 okt:  ‘dracht’ - bijenplanten 
5 nov: natuurlijke ontwikkeling 
 bijenvolk 
12 nov: imkeren in de stad, 
 wat houdt het imkeren in 
19 novr: bijenproducten en -gezondheid 

Locatie: Wijkcentrum Ceintuur  
Gerard Doustraat 133

Meer informatie:  
vrij@kabokkel.nl of tel. 06 41593250

Aanmelden? 
Maak €39,50 over op rekening  
NL15 TRIO0390 2712 17 onder vermelding 
van je naam en e-mailadres en stuur ook 
een mailtje naar vrij@kabokkel.nl 

Doe mee op de Landelijke 
Natuurwerkdag in het 
Sarphatipark!

Zaterdag 2 november 10.00-15.30 uur 
In heel Nederland kunt u op deze dag lek-
ker aan de slag in de natuur. Zo ook in het 
Sarphatipark in De Pijp, een project waar 
bewoners meehelpen om het biodiverser 
en interessanter te maken.

We verzamelen bij Het Groen Gemaal 
in het Sarphatipark en gaan deze dag 
onderhoud aan de natuurvriendelijke oe-
vers van het park plegen. Overhangende 
takken verwijderen , riet maaien en af-
voeren, inplanten daar waar mogelijk, 
vuil verwijderen, kortom er een afwis-
selende leuke en nuttige dag van maken. 
Voor koffie, thee, soep en brood wordt 
uiteraard gezorgd. Kinderen zijn welkom, 
maar wel onder begeleiding en toezicht 
van ouder(s). 

Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met de locatieleider Henk Vrolijk 

h.vrolijk@wijkcentrumceintuur.nl 
020-664 13 50/06-10 772 850. Voor andere 

locaties kijk op www.natuurwerkdag.nl  

Vraag een boomtuin aan!

Een boomtuin is een tuintje aan de voet 
van een boom. Meestal is dat een ver-
zamelplek voor zwerfvuil, hondenpoep, 
vuilniszakken en fietsen. Terwijl het zo-
veel leuker kan en zoveel groener. Een ge-
veltuin kun je in Amsterdam-Zuid al jaren 
aanvragen. Voor een boomtuin kan dat 
nu ook. Het tuintje wordt geregistreerd 
en zo kan het stadsdeel tijdig waarschu-
wen als werkzaamheden moeten worden 
uitgevoerd bij de boom. Samen met het 
stadsdeel werkt de Werkgroep Boomtui-
nen aan een duidelijke markering voor de 
tuintjes. Medewerkers van het stadsdeel 
kunnen dan zien wie uit de straat deze 
buurtboomtuin verzorgt. 

Ook een buurtboomtuin aanvragen? Kijk 
op de website van Wijkcentrum Ceintuur bij 

Natuur en Milieu/boomtuinen.

Rialto aanrader:  
La Grande Bellezza

Dat Federico Fellini het grote voorbeeld 
is van regisseur Paolo Sorrentino, is in La 
Grande Bellezza  zonneklaar. De film roept 
onmiddellijk diens 8½ in herinnering. De 
gesoigneerde journalist/schrijver en no-
toire rokkenjager Jep Gambardella  leidt 
in zijn luxe Romeinse appartement een 
hedonistisch bestaan. De dagen van suc-
ces liggen echter al tientallen jaren achter 
hem. Tijdens het grandioze feest ter gele-
genheid van zijn 56e verjaardag, brengt 
de ontmoeting met de weduwnaar van 
een van zijn ex-geliefden veel oude herin-
neringen naar boven. Waar is zijn verloren 
jeugdliefde gebleven, wat heeft hij nu ei-
genlijk in het leven bereikt? Genomineerd 
voor de Gouden Palm bij het afgelopen 
filmfestival van Cannes.

Rialto, Ceintuurbaan 338, 
vanaf 7 november

Introductiecursus Bijen en Bijen houden

Cursusleider Oscar Vrij. Foto Maarten Wesselink

22 september: Kinderstraat-

theaterdag in en rond het 

Ostadetheater. Foto: Christine 

Westerveld

29 september in het 

Ostadetheater. Buurtbewo-

ners - jong en oud - brengen 

een ode aan De Nieuwe Pijp, 

met persoonlijke verhalen, 

gedichten en muziek. Foto: 

Christine Westerveld

6 oktober: Kinderboerderij 

De Pijp vierde vandaag haar 

30ste verjaardag. Foto: 

Christine Westerveld
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Iedere maandag
Inloopspreekuur Maatschappelijke 
Dienstverlening Voor alle soorten vragen 
omtrent relatie, stress, schulden, inkomen, 
geweld, opvoeding etc. inloopspreekuur 09:30-
12:00 (ook telefonisch spreekuur)

Taalwijzer Zuid Gratis taalcursus en/of 
inburgeringcursus. 09:30-17:00; aanmelden: 
020-4709122 

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? Een bijeenkomst voor vrouwen 
die beter Nederlands willen leren 
spreken, graag contact leggen 
en buiten de deur actiever willen 
worden. Daarvoor heb je meer 
zelfvertrouwen nodig. Met vrouwen 
uit verschillende culturen werken 
we daar aan en proberen we van 
elkaar te leren. Taal is daarbij ons 
instrument, maar het is geen echte 
taalles met een grammaticaboek.

Wanneer? Op dinsdagochtend van 
9-12 uur komen we samen in het Huis 
van de Wijk. Het gaat om een beperkt 
aantal bijeenkomsten. We zijn in 
september begonnen en we gaan half 
februari door. Wie nu nog graag mee 
wil doen kan nog instappen.

Wat gebeurt er precies? We 
beginnen altijd met bewegings- en 
ontspanningsoefeningen. Daarna 
doen we een rollenspel waarin 
we dagelijkse situaties naspelen: 
bezoek aan een winkel, de huisarts 
of bijvoorbeeld oudergesprekken op 
school. Maar ook telefoongesprekken 
want als je een taal nog niet onder 
de knie hebt, is het vaak lastig om 
iemand te begrijpen zonder het ge-
zicht te zien. Dat doen we in groepjes 
zodat iedereen aan bod komt. Twee 
voeren het gesprek en de derde geeft 
commentaar. Het uitgangspunt is dat 
een gesprek niet goed of fout is maar 
dat het altijd anders of beter kan. Ook 
kijken we naar wie in de groep welke 
vaardigheden en wat onze wensen 

en dromen zijn. Aan het einde van 
de bijeenkomst zingen we samen 
en vraag ik hoe ze het gevonden 
hebben. 

Wat maakt het leuk? Als mensen 
echt met elkaar in gesprek gaan en ook 
buiten de bijeenkomst contact met 
elkaar houden. Ik zie dat de vrouwen 
uit hun schulp kruipen en in een 
veilige omgeving hun kennis  van de 
Nederlandse taal met sprongen vooruit 
gaat. Het niveau is onderling nogal 
verschillend maar ze helpen elkaar.  

Waarom mag ik deze activiteit 
niet missen? Met kennis van de 
taal zet je de eerste stappen buiten 
de veilige omgeving waarbinnen je 
leven zich afspeelt. Je wereld wordt 
groter en je komt uit je isolement. 
Bovendien leer je hier ook van de 
deelnemers omdat ze uit verschil-
lende culturen komen. Maar in iedere 
samenleving wordt gegeten dus dat 
onderwerp komt bij ons altijd weer 
aan bod. De laatste bijeenkomst 
van het seizoen sluiten we dan ook 
feestelijk af met lekker eten. Iedereen 
brengt wat uit eigen keuken mee.

Hoe kan ik me aanmelden? Dat 
kan door gewoon binnen te lopen 
aan de Tweede van der Helststraat 
66 of door te bellen of mailen met 
Shanti Groag,  020 570 96 40, e-mail 
s.groag@combiwel.nl

Maarten Wesselink

In the picture 
Activiteiten van het Huis van de Wijk De Pijp toegelicht 
door de vrijwilligers. 
Dit keer Dit keer Wil Hallers van ‘Vouwen aan de slag’.

Wil Hallers, gefotografeerd door Maarten Wesselink

Het is 100 jaar geleden dat Plan Zuid werd ontworpen door 
architect Berlage. Voor de arbeiders van toen werden nieuwe 
stadswijken in de bijzondere architectuur van de Amsterdamse 
School gebouwd, waaronder in De Nieuwe Pijp. ‘Steenklank’ is 
één van de hoogtepunten van dit Berlagejaar in De Pijp 

‘Steenklank’ is een geluidswandeling met de architectuur als 
partituur. De makers hiervan nemen je mee op ontdekkingsreis 
langs gebouwen van de Amsterdamse School. Via een kopte-
lefoon maken kinderen je op speelse wijze attent op allerlei 
bijzonderheden in de wijk: rare uitstulpingen, nutteloze ron-
dingen, blinde muren, geheime doorkijkjes. ‘Steenklank’ is een 
muzikale interpretatie van architectuur, gekoppeld aan een spel 
van buurtstemmen en straatgeluiden. 

Startpunt Bezoekerscentrum De Dageraad, Burgemeester 
Tellegenstraat 128. Duur: 45 minuten, deelname gratis

De geluidswandeling is vanaf 15 november te downloaden 
als Soundtrackcity App en als MP3 via www.soundtrackcity.nl. 
Je kunt ook een geluidspeler en koptelefoon ophalen bij Bezoe-
kerscentrum De Dageraad,  iedere vrijdag t/m zondag van 11.00 
– 17.00 uur.

Aan dit project is ook de tentoonstelling verbonden ‘Luisteren 
naar Amsterdam Zuid‘ in Bibliotheek Cinétol  

Nadere informatie: Eva Schneider, projectleider Cultuur Cluster 
Asscher, tel. 06 11 04 58 66, eva.schneider@chello.nl  

Facebook Cultuur Cluster Asscher
FEESTELIJKE OPENING
15 november 17.00
presentaties en optredens
Theaterzaal IVKO School 
STEENKLANK
vanaf 15 november 
Geluidswandeling door 
Soundtrackcity
startpunt Bezoekerscentrum de Dageraad

TENTOONSTELLING
opening 8 november 16.00
t/m 20 december
Luisteren naar Amsterdam Zuid 
& Droomhuizen
Bibliotheek Cinetol

 

CULTUUR CLUSTER ASSCHER
presenteert 

wONEN & 
DROmEN 
IN DE PIJP

LEVEN IN EEN UTOPISCHE STADSwIJK TOEN EN NU

LOOP, KIJK EN LUISTER!

mEDE mOGELIJK
GEmAAKT DOOR
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Ontdek Berlage in De Pijp:  
Leven in een utopische stadswijk toen en nu


