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WIJKCENTRUM
CE INTUUR

De Pijp

Al in juni 2009 verzocht de stadsdeelraad 
het dagelijks bestuur om iets aan de gevaar-
lijke verkeersssituatie in de Van Woustraat te 
doen. Van 2004 tot 2008 vonden er 90 onge-
vallen plaats (tussen de Stadhouderskade en 
de Tolstraat) waar veel fietsers bij betrokken 
waren. Het stadsdeel kwam met een voor-
stel voor fietsstroken (geen vrijliggende 
fietspaden). De Centrale Verkeerscommissie 
(zie kader) vond dit ontoereikend en stelde 
het stadsdeel voor om samen met de cen-
trale stad een  Nota van Uitgangspunten 
te maken voor de herinrichting van de Van 
Woustraat. 

Meer dan buurtbelang
Doordat de Van Woustraat onderdeel is van 
het Plusnet Fiets en Plusnet Voetganger (zie 
kader*) telt er bij een herinrichting meer dan 
alleen het buurtbelang. Vooral de belangen 
van fietsers en voetgangers moeten duidelijk 
geformuleerd worden. De Van Woustraat is 
door de centrale stad tevens benoemd tot 
een stadsstraat. (*) En juist in die straten 
heeft ruimte voor voetgangers prioriteit. 

Te weinig ruimte 
Op een informatiebijeenkomst voor on-
dernemers en bewoners lichtte het stads-
deel de (concept)Nota van Uitgangspun-
ten toe. In hun voorkeursvariant blijven 
alle functies in de straat behouden (tram, 
auto, parkeren, fietsers en voetgangers). 
De Centrale Verkeerscommissie vindt dat 
de fietsers en voetgangers in deze variant, 
waar de parkeerstroken aan weerszijden 
van de straat behouden blijven, te weinig 
ruimte krijgen. De stoep en het fietspad 
zijn vrij smal en de commissie heeft het 
stadsdeel daarom geadviseerd nader on-
derzoek te doen naar een variant zonder 
parkeerstroken. 

Winnaars en verliezers
Ook stadsdeelwethouder Kreuger (VVD, 
Verkeer) was aanwezig. Hij worstelt met 
de  keuze die de centrale stad maakt 
voor fietsers en voetgangers bij de her-
inrichting van stadsstraten als de Van 
Wou-straat. Kreuger: "Een harde keuze 
waarbij één van de functies verdwijnt, 

maakt winnaars en verliezers. Waar 
moet de automobilist naar toe als de 
parkeerstroken verdwijnen, terwijl de 
parkeerdruk hier al erg hoog is?" Aan-
wezige autobezitters bevestigden die 
parkeerdruk, maar willen zich ook als 
fietser of voetganger veilig voelen in de 
Van Woustraat. Ook kwam de vraag of 
die parkeerstroken in de toekomst nog 
nodig zijn als de economische bedrijvig-
heid in de straat verandert. 

“Een harde 
keuze waarbij 
één van de 
functies 
verdwijnt, 
maakt winnaars 
en verliezers.” 

Geen opties
De verkeersdruk in de Van Woustraat ver-
minderen is lastig. Op de Amsteldijk wordt 
de  verkeerscapaciteit al maximaal benut 
en de tram moet  blijven want de straat is 
onderdeel van het hoofdnet OV(*). Eénrich-
tingsverkeer vermindert de buurtcirculatie, 
zorgt voor extra omrijden in de buurt maar 
zou pas echt effect hebben  als de tramlijn 
wordt verplaatst. Daar heeft  het stadsdeel 
geen geld voor en om die reden valt ook de 
optie van een enkele  trambaan (zoals in de 
Utrechtsestraat) af. In de voorkeursvariant 
van het stadsdeel met vrij liggende fietspa-
den en behoud van parkeerstroken blijven 
er twee trambanen maar moeten tram en 
auto het weggedeelte wel samen delen.

Verlies parkeeplaatsen 
Als je fietsers en voetgangers meer ruimte 
wilt geven, blijft alleen het verwijderen 
van de parkeerstroken over. Maar zonder 
parkeerstroken moeten winkels via de zij-
straten bevoorraad worden en dat geeft 
daar weer overlast. En het verlies van 137 

parkeerplaatsen, waar bewoners na werk-
tijd veel gebruik van maken, valt elders in 
de buurt moeilijk te compenseren. 

Hoe verder?
De wethouder verklaarde eraan te hechten 
de Nota van Uitgangspunten voor het ein-
de van de bestuurstermijn (verkiezingen 
maart 2014) vast te stellen. Daarna gaat 
de nota naar de stadsdeelraad ter kennis-
name. Daarmee is de nota 'afgetikt', maar 
daarna moet er nog heel wat gebeuren 
voor er aan de herinrichting kan worden 
begonnen. Hoe het traject na vaststelling 
van de Nota van Uitgangspunten zal ver-
lopen, is nog niet duidelijk. Het stadsdeel 
wil de bewoners en ondernemers zo goed 
mogelijk op de hoogte houden. Het is niet 
uitgesloten dat op enig moment bewoners 
en  ondernemers opnieuw naar hun me-
ning zal worden gevraagd. 

Tekst en beeld Maarten Wesselink

Herinrichting Van Wou: wel of geen parkeerstroken

De Van Woustraat is druk en (vooral 
voor fietsers) gevaarlijk. Het stads-
deel wil de straat opnieuw inrichten 
en de parkeerstroken behouden. 
Vraag is of er dan genoeg ruimte 
overblijft voor fietsers en voetgan-
gers. Volgens het beleid van de cen-
trale stad moeten deze juist meer 
ruimte krijgen. Op 21 november was 
er een informatieavond voor bewo-
ners en ondernemers uit de buurt 
waar het stadsdeel de (concept) 
Nota van Uitgangspunten voor de 
herinrichting van de Van Woustraat 
toelichtte. 

De Pijp Krant is benieuwd naar 
uw mening Waar gaat uw 
voorkeur naar uit? 

❏  Naar een profiel met 
 parkeerstroken
❏  Naar een profiel zonder 
 parkeerstroken
❏  Maakt niet uit 

Mail het ons! 
pijpkrant@wijkcentrumceintuur.nl

Het verkeersbeleid van de Gemeente 
Amsterdam is te vinden in de 'Mobilteits 
Aanpak van Amsterdam'. Daarin staat 
hoe de gemeente ook in de toekomst 
Amsterdam bereikbaar wil houden en 
de openbare ruimte wil verbeteren. De 
hoofdnetten worden er in genoemd, de 
plusnetten en ook de stadstraten. 

De Centrale Verkeerscommis-
sie (CVC) is een ambtelijk adviesorgaan 
dat de wethouder Verkeer van het ge-

meentebestuur gevraagd en ongevraagd 
adviseert over voorgenomen ingrepen 
op of binnen de directe invloedssfeer van 
de hoofdnetten. Een advies van de CVC is 
niet dwingend maar het stadsdeel moet 
een hele goede reden hebben om er te-
gen in te gaan.

De stadsstraat is een straat met 
veel publieke functies en veel door-
gaand verkeer. Het zijn de levendigste 
straten van Amsterdam door het grote 
aanbod van winkels, cafés, restaurants, 

woningen en bedrijven. Uit onderzoek is 
gebleken dat voetgangers in een stads-
straat het meeste uitgeven, meer dan 
de fietsers en automobilisten die erdoor 
heen rijden. Ruimte voor de voetganger 
is hier belangrijk.

De hoofdnetten (auto, fietsers en 
openbaar vervoer) zijn belangrijke routes 
in Amsterdam, waarover het bestuur van 
de centrale stad de regie voert. 

Met het benoemen van plusnetten 
wil Amsterdam scherper kiezen welke 

wijze van vervoer in een bepaalde straat 
prioriteit krijgt. 

Het plusnet fiets bestaat uit de 
drukst bereden routes van en naar het 
centrum en de drie ringen in het centrum 
via welke het fietsverkeer zich verdeelt.

Op het plusnet voetganger be-
schikt de voetganger over zoveel mo-
gelijk aantrekkelijk en veilig ingerichte 
ruimte. 

Van Woustraat, hoek Ceintuurbaan. In de huidige verkeerssituatie in de Van Woustraat is er voor fietsers en voetgangers weinig ruimte. 
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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 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

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.

Dinsdag 21 januari start er weer een  
basiscursus mediteren* in de Pijp. 

Ga voor het hele cursusaanbod naar:

www.pitprojecten.nl 
*Nu ook met stadspaskorting!

projecten
P I T !
Rust in je hoofd nodig?  

Op zoek naar nieuwe 
energie en inspiratie? 

Leer mediteren in 2014!
 

Behoefte aan een coach?
Wil je persoonlijke of zakelijke doelen 
scherp krijgen en leren hoe je ze kunt 

bereiken? Voor vrijblijvend gesprek over 
een coachtraject, bel: 06 24143749. 
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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

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”

	  

Stilte&Eenvoud	  	  
in	  Drenthe	  

www.ShazaKissa.nl	  

info@ShazaKissa.nl	  

0521-551521	  

	  

Stiltehuis	  
ShazaKissa	  

	  

• Dagorde	  met	  Yoga	  &	  
Meditatie	  
• Sfeervolle	  boerderij	  
• Maaltijden	  biologisch	  

	  

• Midweek	  	  
	   "Kerst	  in	  Stilte"	  

Last van eetbuien? 
’s Avonds je eetbuistoornis behandelen 
Minder gewicht, meer zelfvertrouwen
Kijk voor meer informatie op 
novarum.nl of bel 020 5902442



Bewoners in en rond de 
Ferdinand Bolstraat zijn druk 
bezig om hun belangen 
te verdedigen rond de 
aanleg van de Rode Loper 
(zie ook vorige editie). 
Er zijn intussen enkele 
bijeenkomsten geweest, 
zoals de inspraakavond van 12 
november j.l. en gesprekken 
tussen het bewonersplatform 
en enkele politici.  

Woordvoerster Marieke Bekirov van de ac-
tiegroep meldt dat leden van de deelraad 
aangeven dat de actie van de betrokken 
bewoners veel heeft teweeg gebracht, 
mede dankzij de aandacht in de media.”De 

gemeente heeft de intentie uitgesproken 
om een transparantere dialoog te voeren 
en er zijn een aantal toezeggingen ge-
daan. Dat geeft ons wat meer vertrouwen 
om tot een betere overlegstructuur te ko-
men. De problemen rond de Rode Loper 
zijn daarmee zeker nog niet opgelost.” 

Bekirov vervolgt: ”Op de inspraakavond 
van 12 november waren veel bewoners 
aanwezig, onder wie zo’n 20 insprekers. 
De Nota van Uitgangspunten is daar be-
sproken. Helaas zijn onze bijdragen en ar-
gumenten niet vastgelegd in de notulen. 
Een enorme misser, vinden wij. Intussen 
was er op 21 november een vergadering 
van de Commissie Verkeer, Vervoer en 
Luchtkwaliteit, waarbij o.a. VVD-wethou-
der Eric Wiebes van de centrale stad (Ver-
keer en Vervoer) ons heeft aangehoord.”

Wat is daar uit gekomen?
“Wat betreft de problemen rond het 

fietsparkeren zegt wethouder Wiebes ons 

in een brief toe  in februari volgend jaar de 
stand van zaken te geven over het inpan-
dig fietsparkeren. Hij verwijst ook naar 
een toezegging van Marco Kreuger (VVD-
wethouder Verkeer en Vervoer stadsdeel 
Zuid) over haalbaarsheidsonderzoeken 
naar ondergronds fietsparkerenen. Op 
onze wens om de Ferdinand Bolstraat 
tramvrij te houden zegt hij toe dit ‘indrin-
gend’ met het GVB te zullen bespreken”, 
aldus Bekirov.

Wiebes zegt verder in zijn brief dat de 
communicatie ordentelijk en volgens de 
richtlijnen is verlopen. Evengoed onder-
kent hij dat ondernemers en bewoners 
zich niet gehoord voelen. Hij zegt toe, en 
verwijst tevens naar toezeggingen van 
Kreuger en Joep Blaas (D66-wethouder 
Openbare Ruimte stadsdeel Zuid), dat er 
in de eerste maanden van 2014 met de 
bewoners gesprekken zullen worden ge-
voerd over de ontwerpplannen.

Wat is nu de verdere procedure? Beki-
rov: “Er komt een ‘Voorlopig Voorlopig 
Ontwerp’, zoals Wiebes het noemt, dat 
in februari wordt aangeboden aan de 
stadsdeelraad en de gemeente. Daaruit 
volgt een ‘Voorlopig Ontwerp’ dat in mei 
2014 ter verdere inspraak wordt voorge-
legd. Vervolgens moet dit ontwerp in het 
najaar de status van ‘Definitief Ontwerp’ 
krijgen.’

Op de Facebookpagina van het bewo-
nersplatform staat een uitgebreide lijst 

met de specifieke aandachtspunten van 
de bewoners rond De Rode Loper, evenals 
verdere informatie over bijeenkomsten en 

andere ontwikkelingen.  
www.facebook.com/bewonersvandepijp.

Peter Leemeijer

De Rode Loper is het traject vanaf 
Damrak, Rokin, Vijzelstraat, tot 
aan de Ferdinand Bolsraat, hoek 
Van Ostadestraat. Het is een pres-
tigieus project van de gemeente; 
een heringerichte wandel- en 
winkelpromenade met een luxe 
allure. De entree vanuit het Cen-
traal Station naar de stad, maar 
met mogelijk nadelige conse-
quenties voor de bewoners rond 
de Ferdinand Bolstraat. In de de 
zogeheten Nota van Uitgangs-
punten staan de plannen voor 
het project vervat. De Nota is 
op 12 november behandeld door 
de Commissie Leefomgeving en 
voorzien van een positief advies 
aan de gemeenteraad gestuurd.

Rode Loper: Bewoners tevreden over respons gemeente

Kom dan langs op het spreekuur Wo-
ningNet op woensdag van 10.00 – 12.00 
uur in het Wijkcentrum Ceintuur aan de 
Gerard Doustraat 133.

Vrijwilligers van het Wijkcentrum Cein-
tuur bieden ondersteuning bij het zoe-
ken naar een woning via WoningNet. 
Tijdens het spreekuur wordt door een 
vrijwilliger bekeken of u uw profiel goed 
heeft ingevuld en of er wellicht nog mo-

gelijkheden zijn om uw kans van slagen 
te vergroten. Daarnaast krijgt u uitleg 
over regels en voorwaarden bij het zoe-
ken naar een woning. 
Heeft u moeite om via de website van 
WoningNet naar een nieuwe woning te 
zoeken? Bent u al enige tijd bezig met 
zoeken maar lukt dit niet? Aarzel niet en 
kom langs bij het spreekuur.Vergeet niet 
om uw inloggegevens voor WoningNet 
mee te nemen!

Zaterdag 16 november jl. was het congres 
'Huurders aan het woord Zuid'. De thema's 
inkomensafhankelijke huurverhoging, 
zonnepanelen, energiebesparing, rechten 
bewoners bij splitsingen, nut en noodzaak 
van bewonerscommissies, huurders in actie 
en meer werden uitgediept in verschillende 
groepen. Ruim 70 bewoners voerden het 
woord en namen deel aan de workshops. 
Het geheel werd met een levendige discus-
sie afgesloten. Een uitgebreid verslag volgt 

via de maillijst van huurdersnetwerk Zuid. 
Gratis aanmelden kan via www.huurder-
snetwerkzuid.nl. Deze bijeenkomst was 
een opmaat naar het stedelijk congres in 
februari 2014 waarbij huurders vlak voor 
de verkiezing hun punten duidelijk kunnen 
maken. Het congres was georganiseerd 
door huurdersvereniging Zuideramstel, 
Huurdersvereniging de Pijp en huurders-
netwerk Zuid met ondersteuning van het 
Wijksteunpunt Wonen Zuid.

Hulp nodig bij het zoeken naar een nieuwe woning? Congres ‘Huurders aan het woord Zuid’ geslaagd

Links: Bloemen en knuffels op de kruising van het Cornelis Troostplein en de FerdinandBolstraat. Op vrijdagochtend 6 decem-

ber werd het fietsende Israelische meisje Efrat (7) door een vuilniswagen doodgereden. Vanuit de Daniël Stalpertstraat was ze 

op weg naar school in Buitenveldert. Ze woonde sinds kort met haar ouders in Nederland. Zaterdag is het stoffelijk overschot 

van het meisje met de KLM naar Israël gevlogen en daar volgens de joodse rituelen begraven.  Foto: Maarten Wesselink

Rechts: Betere Buurtprijs voor bewoners pand Melkfabriek. Een initiatief van twee bewoners van het pand de Melkfabriek in 

de Eerste Jan Steenstraat is beloond met de Betere Buurtprijs van woningcorporatie Ymere. Bewoners Ria Cats  en Diny Kooiman 

verzamelden honderden foto's van de verbouwingen van het pand en de verschillende functies die het al die jaren heeft ver-

vuld. Vervolgens hebben ze kunstenaar Thomas Mohr, (ook werkzaam als koster in de Oranjekerk) gevraagd met de foto's een 

kunstwerk te maken. Dat siert nu de entree van het gebouw en biedt een goed overzicht van de geschiedenis van het pand. Met 

de prijs kon het idee gefinancierd en uitgevoerd worden. Hulde aan beide dames die dit voor hun eigen buurt (Hercules Seeghers 

Kwartier) voor elkaar hebben gekregen.

Links: Kerstboomverkoper op het Cornelis Troostplein, zondag 8 december. Foto: 

Maarten Wesselink. Midden: Jeffrey's Café, hoek Eerste Sweelinckstraat/Govert 

Flinckstraat, kreeg op 10 november als eerste een foto op hun rolluik geplaatst. In 

totaal zullen 100 rolluiken rond de Albert Cuyp voorzien worden van een foto. Een 

project van Marnet Schoemaker. Foto Christine Westerveld. Rechts: Oliebollen-

kraam op het Cornelis Troostplein, 8 december. Foto: Maarten Wesselink.
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www.sportquest.nl 

 

Kom en blijf in vorm bij Sportquest 
 

 Personal Training 
 Circuittraining 
 Kracht & Conditie 

 

Sportquest is gevestigd aan 

de zijkant van het Zuiderbad 

- Hobbemakade 7 - 1071 XK - 
 

Neem deze coupon mee voor 1 x gratis 
deelname bij de circuittraining! 

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

Thuiszorg nodig?

Bel dan 
0900 - 202 19 79 

(4 0,10 p/m, 24 u p/d bereikbaar) 

of kijk op 
www.particura.nl. 

ZANG- en PIANOLES 
IN DE PIJP

Britta Maria en Maurits Fondse
zangles: 0630546042
pianoles: 0619180041

www.brittamaria.nl
www.mauritsfondse.nl

Lichaamswerk ‘Leven in je lijf’

Deze cursus richt zich op meer energie, plezier 
en levenslust. Met behulp van ademhaling,
lichaamsgerichte oefeningen en contact ga je op
reis door je lijf en leven.

10 zaterdagochtenden van 9.30 - 12.15

data: 
25 jan, 1/8/15/22 febr, 8/15/22/29 maart, 5 april

kosten:
€ 275,- voor 10 keer

gratis open les!: 
11 januari van 9.30 uur - 12.15 uur
(wel vooraf aanmelden).
trainer: 
Ans Wesseling

locatie: 
Centrum Karunika
Meerhuizenplein 11
1078 TB Amsterdam
(Rivierenbuurt, nabij Amstelstation)

Voor verdere informatie bel of mail gerust: 
06-29275785
a.wesseling@planet.nl
www.answesseling.nl

‘Free Willy’ kerstborrel in de Badcuyp

Doe je vrijwilligerswerk in De Pijp? Dan ben je op 
woensdag 18 december van harte welkom op de 
FreeWilly bijeenkomst in de BadCuyp. Een goede 
gelegenheid om anderen te ontmoeten en elkaar 
te vertellen wat je zoal aan vrijwilligerswerk in de 
buurt doet. Er zijn stands van organisaties die va-
catures in de buurt aanbieden. Ook de Vrijwilligers-
centrale Amsterdam is aanwezig om te informeren 
naar de opleidingsbehoefte van vrijwilligers, zodat 
die goed aansluit bij de in 2014 te geven opleidingen. 
Verder is er informatie te vinden over de laatste ont-
wikkelingen, met name het plan om buurtdiensten 
op te richten. De middag wordt afgesloten met een 
borrel en een hapje.

Met de Free Willy bijeenkomsten wil het Wijkcen-
trum Ceintuur het vrijwilligerswerk onder de aan-
dacht brengen. Tijdens deze laatste bijeenkomst 
van het jaar is er een kerstborrel voor iedereen die 
zich vrijwillig voor de buurt inzet. 

Locatie: BadCuyp, Eerste Sweelinckstraat 10
Datum: 18 december van 15.00 tot 18.30 uur

Meer informatie: m.paula@wijkcentrumceintuur.nl

Vredeskerk
_ Dinsdag 24 december, 16.30 uur
Kerstviering voor kinderen. Kom verkleed als 
herder, schaap of engel en neem je kerstkribje 
mee om gezegend te worden.

_ Dinsdag 24 december, 20.30 uur,
1 e nachtmis met Latijnse zang. 20.15 kerstsa-
menzang. 

_ Dinsdag 24 december, 23.00 uur
2e nachtmis met Nederlandstalige zang. 22.45 
kerstsamenzang.

_ Woensdag 25 december, 11.00 uur
Hoogmis (kerst) met vnl. Engelstalige zang. 10.45 
kerstsamenzang.

_ Donderdag 26 december, 11.00 uur
Hoogmis op 2e Kerstdag met Nederlandse zang.

_ Donderdag 26 december, 13.30-15.00 uur
Kindje wiegen in de kerk voor ouders en kinde-
ren. Met kerstverhaal en kerstliedjes. 

_ Woensdag 1 januari, 12.00 uur
Hoogmis op nieuwjaarsdag met Nederlandse zang.

Vredeskerkplein 1. Meer info: www.amsterdam.
vredeskerk.nl

Oranjekerk
_ Dinsdag 17 december, 14.00-16.00 uur 
Kerstviering ouderenclub, voorganger ds. Chris-
tine van den End.

_ Donderdag 19 december, 18.00 uur 
Kerstmaaltijd. Aanmelden voor woensdag 18 
december bij mw. Schaap, tel. 676 74 20, kosten 
€ 4,50

_ Zaterdag 21 december, 11.30-15.30 uur 
Levende kerststal in samenwerking met kinder-
boerderij De Pijp (echte ezel in de tuin). Kerstver-
halen en kerstliedjes, engelendans, knutselen en 
chocolademelk. 

_ Zondag 22 december, 17.00 uur 
Volkskerstzang, (Christmas Carols en andere 
meezingers) o.l.v. Annemart Franken, toegang 
vrij.

_ Dinsdag 24 december, 18.30-19.15 uur
Kinderkerstnachtspel, een kerstmusical voor 
en door kinderen. Jongerenkoor en musici o.l.v. 
Sjaiesta Badloe.

_ Dinsdag 24 december, 22.00 uur 
Kerstnachtdienst, met ds. Christine van den End, 
organist Jos van der Bijl en de Oranjekerkcantorij 

o.l.v. Annemart Franken. Vanaf 21.30 uur chocola-
demelk en kerstbrood.

_ Woensdag 25 december, 10.00 uur
Kerstochtenddienst, met ds. Christine van den 
End, organist Jos van der Bijl en de Oranjekerk-
cantorij o.l.v. Annemart Franken.

_ Zondag 15 december, 11:30
Opening Kersttentoonstelling Oranjekerk. 
Schilderijen en kerststallen door kunstenaars en 
fotoreportage uit El Salvador (fotograaf Menno 
Oostra). Kunstenaars aanwezig.. Expositie van 5 
december t/m 5 januari (ma-vr van 15.00-16.30 
uur, zo11.00-12.00 uur).

Oranjekerk, Tweede van der Helststraat 1-3. Meer 
info: www.oranjekerkamsterdam.nl. 

Kerstvieringen in De Pijp

De Wit | 
Consultancy
steunend, 
structurerend 
en discreet

Internationale 
dans bij Zajednica.
Cursussen, workshops en instuiven 
Internationale dans.

Beginners en gevorderd, jongerencursus 15 euro.
Folkmusic middagen. Programmaboekje op aanvraag, 
kijk ook op www.zajednica.nl
Informatie: info@zajednica.nl of tel. 020-6759460  
Zajednica, gebouw de Argo, Argonautenstraat 13 Amsterdam

Cultuur Cluster Asscher     

ERVAAR DE PIJP MET  
ANDERE OGEN én OREN

STEENKLANK
Geluidswandeling 

Deelname gratis, duur 53 minuten, vanaf 
11 jaar. Haal een geluidsspeler op in 
Bezoekerscentrum De Dageraad, Burgemeester 
Tellegenstraat 128, geopend iedere vrijdag 
t/m zondag van 11.00 – 17.00 uur en in de 
kerstvakantie 26 dec t/m 31 dec, 2 t/m 5 
januari. Groepswandeling 24 januari 14:00.

Ook gratis te downloaden in de Soundtrackcity 
App en als MP3 via www.soundtrackcity.nl. 

Bezoekerscentrum  
De Dageraad  
in kerststemming
Ervaar de Amsterdamse School in winterse sferen 
tijdens de flonkerende rondleiding “De Diamanten 
van Zuid” op tweede kerstdag. Op 26 december is 
Bezoekerscentrum De Dageraad, Burgemeester 
Tellegenstraat 128, van 11.00 tot 17.00 geopend. Op 
deze dag vertrekt op elk heel uur een rondleiding 
(de laatste om 16.00).Daarnaast kunt u natuurlijk 
ook bij ons terecht tijdens onze reguliere openings-
tijden, vrijdag t/m zondag van 11.00 tot 17.00.

Woningontruiming/ 
Inkoop Antiek en Curiosa

Voor een eerlijke prijs en een snelle afhandeling

Bel naar 020 6751689 of 0655597786
Mail naar derlageninkoop@gmail.com
Website: www.derlageninkoop.nl
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shanti Groag is 
projectcoördinator Avalon 
(project voor integratie 
van migrantenvrouwen), 
onderdeel van Participatie 
en Activering Combiwel, 
regio Zuid & Nieuw West 
Combiwel. Zij is de zevende 
en laatste 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: Shanti Groag
Geboren: Heerlen, 1983
 Is: projectcoördinator Avalon 
(project voor integratie 
van migrantenvrouwen), 
onderdeel van Participatie en 
Activering Combiwel, regio 
Zuid & Nieuw West Combiwel

persoon

1 (Hobby) “Ik hou heel erg van 
reizen. Tot vier weken is een bestemming 
in het buitenland voor mij vakantie, heb 
ik  langer de tijd dan spreek ik van reizen. 
Eens in de twee jaar wil ik reizen. Latijns 
Amerika is favoriet. Vooral Colombia sprak 
me erg aan. Het land heeft een slechte 
naam vanwege de drugs en de misdaad, 
maar tijdens mijn verblijf heb ik me geen 
moment onveilig gevoeld. Het land is zich 
snel aan het moderniseren. Het is er nog 
niet zo toeristisch, waardoor je echt met de 
mensen in aanraking komt. De bevolking is 
er ongelooflijk gastvrij.” 

2 (Inspiratie) “Het liefst laat ik 
me door verschillende mensen inspire-
ren. Ik ben altijd nieuwsgierig naar de 
drijfveren van mensen: zijn ze erg com-
mercieel ingesteld of zijn ze juist maat-
schappelijk betrokken. Che Guevara is 
een goed voorbeeld. Zijn reislust schept 
een band, maar ik waardeer hem vooral 
vanwege zijn gedrevenheid. Een groot 
strijder tegen onrecht.”

3 (Motto) “Ik hou van opbeu-
rende, stimulerende opmerkingen. Dan 

komen alle clichés voorbij: ‘Maak er iets 
moois van’, ‘pluk de dag’, ‘zet hem op’, 
‘ga ervoor’. Simpel, maar efficiënt.”

4 (Buurt) “De Pijp is de buurt 
waar een buurtkapper naast een trendy 
biologische bakker kan zitten. Je hebt 
er het  meer volkse Amsterdam van de 
Albert Cuyp en daarnaast de heel hippe 

tenten. De Pijp is levendig en divers.”

5 (Droom/visioen) “Ik hoop 
dat we veel van elkaar kunnen blijven 
leren en dat we verder kijken dan de 
vooroordelen. De nadruk moet komen 
te liggen op wat mensen voor elkaar 
kunnen betekenen en zich daarvoor in-
zetten. Ik hoop dat er voor alle nieuw-
komers die het eventjes niet lukt voor-
zieningen zullen blijven om ze op gang 
te helpen.”

“Dertien jaar lang was 
ze de slavin van haar 
schoonfamilie. en nu 
redt ze zich in het ne-
derlands en heeft ze 

zelfs een baan. Dat zijn 
de successtory’s.” 

Beroep

1 Wat doe jij als project-
coördinator Avalon? “Avalon 
is een project dat vrouwen die niet in 
Nederland zijn geboren helpt om deel uit 
te maken van de gemeenschap, te parti-
ciperen dus. Ik werf deelnemers voor de 
trainingen die we geven, doe de intake 
en organiseer alles om die trainingen 
heen. Ik selecteer de trainers, ondersteun 
ze en zorg voor ruimtes en materialen. 
Verder betrek ik er vrijwilligers bij, doe 
de voorlichting en begeleid elke stap in 
het proces. Daarnaast wordt er van mij 
verwacht dat ik eventuele problemen 
oplos, alle contacten onderhoud en de 
processen analyseer. Zo hou ik  een heel 
netwerk in stand.

2 Wat is je doel en de 
doelgroep? “Het is mijn werk om 
vrouwen die naar Nederland zijn geko-
men te helpen bij hun ontwikkeling en 
zelfredzaamheid. Er zijn twee training-
sniveaus. Met ‘Vrouwen Actief‘ krijgen 
vrouwen de mogelijkheid om de Neder-
landse taal te oefenen. Sommige vrou-
wen spreken gebrekkig Nederlands of 
moeten leren hun schroom te over-
winnen om de taal ook daadwerkelijk 
te spreken. Met ‘Opwaarts’ richten 
vrouwen zich direct op de toekomst. Ze 
leren hun kwaliteiten te ontdekken en 
deze ook in te zetten. 
Ik begin met een intakegesprek. Het 
gaat om vrouwen tussen de 18 en 55 
jaar. Sommigen zijn nog maar enkele 
maanden in Nederland. Anderen al vele 
jaren. Er zijn geen toelatingseisen, maar 
ze moeten wel bereid zijn om de training 
vol aan te gaan.  Er zijn grote oplei-
dingsverschillen tussen de deelnemers, 
maar ze maken allemaal vorderingen. 
Ze weten dat het beheersen van de Ne-
derlandse taal van wezenlijk belang is 
om te integreren. Ik had ooit een vrouw 
op de training die al dertien jaar min of 
meer de slavin van haar schoonfamilie 
was. Ze werd gedwongen elke dag hun 
huis schoon te maken. Ze heeft hier veel 
zelfvertrouwen gekregen, redt zich nu in 
het Nederlands, durft in haar eentje over 
straat en heeft sinds kort zelfs een be-
taalde baan. Dat zijn de successtory’s.” 

3 Hoe verdeel je de werk-
tijd? “Ik werk 10 uur per week in De 
Pijp. Bereid veel voor en heb veel ad-
ministratieve taken. Afspraken plan ik 
vaak tijdens de trainingen, maar voor of 
na de training ben ik er altijd. Ik wil de 
vrouwen zien en precies weten hoe het 
met ze gaat. Ik wil hun hele ontwikke-
ling volgen tot aan hun eindpresenta-
tie. Dat bij alle vrouwen een geweldige 
kracht naar boven komt, is fijn om te 
volgen. Ik moet heel wat dingen rege-
len, maar het contact met de vrouwen 
is uiteindelijk waar het om draait.”

4 Hoe kom je met de 
vrouwen in contact? “Ik doe 
veel aan voorlichting. Ik kom op scho-
len en praat daar met ouders. Stap op 
speelplaatsen op vrouwen af en ga 
een gesprek met ze aan. Soms worden 
vrouwen door anderen doorverwezen 
of raak ik bij hen bekend door mond-
tot-mondreclame.  En ik krijg tips als er 
ergens in de buurt activiteiten plaats-
vinden, Daar speel ik dan op in.” 

5 Wat raakt je in je werk? 
“De meeste vrouwen hebben heftige 
levensverhalen. Ik besef hoeveel geluk 
ik heb om in Nederland geboren te zijn. 
Ik ken het gemak van de eigen moers-
taal. Voor mij was studeren vanzelf-
sprekend. Het is een verrijking om met 
andere culturen en ideeën in aanraking 
te komen. Het werk geeft me een echte 
energieboost. Voldoening krijg ik als ik 
hoor dat deelnemers met verschillende 
achtergronden elkaar na de cursus blij-
ven ontmoeten. Ze gaan samen naar de 
markt, passen op elkaars kinderen en 
ik hoor dat ze vaak samen allerlei cre-
atieve dingen ondernemen.”

Peter Roeffen

Opstapje naar zelfredzaamheid

Shanti Groag: “‘Maak er iets moois van’, ‘pluk de dag’, ‘zet hem op’, ‘ga ervoor’.” Foto: Maarten Wesselink
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Razende 
buurtreporter
gezocht

Ben jij de razende reporter 
met een fijne neus voor buurt-
nieuws en die daar voor De Pijp 
Krant kort en krachtig verslag 
van kan doen? Die kwesties 
en trends in de buurt signa-
leert? Dan zijn wij op zoek naar 
jou! Welkom bij ons redactie-
team. Reacties: pijpkrant@ 
wijkcentrumceintuur.nl

Woont u in de 
‘Leukste straat van De Pijp’?

In Brazilië is volgend jaar het WKvoetbal, maar ook hier 
wordt een spannende strijd gestreden in 'de leukste 
straat van De Pijp' competitie 2014.

Het ene team is net iets sterker dan de ander, en de 
ene straat net iets leuker dan de andere. Eén team is 
het beste en één straat de leukste. Vind jij jouw straat 
de leukste van De Pijp en denken je buren er net zo 
over? Geef je dan op voor de 'leukste straat van De Pijp' 
competitie 2014. (pijpkrant@wijkcentrumceintuur.nl) 
Dan komt de redactie van De Pijp Krant langs om te 
vragen waarom jullie straat het verschil maakt. Eind 
2014 wordt de winnaar bekend gemaakt en de 'leukste-
straat-van-De Pijp-beker’ aan de winnende straat uit-
gereikt. 

 Het wijkcentrum is er voor en door de buurt

Een wijkcentrum 'voor de buurt'? Ja, want het Wijkcentrum Ceintuur biedt een plek voor ieder-
een die zich inzet voor de buurt. Via het netwerk van het wijkcentrum kunnen bewoners met 
elkaar in contact komen. Het wijkcentrum kan helpen bij het oprichten van een buurtgroep (om 
samen sterker te staan) en bij het vinden van de juiste beleidsmakers en politici als politiek in 
het spel komt. Op het wijkcentrum zijn vergader- en kopieermogelijkheden en worden materi-
alen voor activiteiten uitgeleend.  

Een wijkcentrum ‘door de buurt’? Ja, want die verschillende actieve bewoners en onderne-
mers vormen samen het Algemeen Bestuur van het wijkcentrum. Zes keer per jaar komen ze bij-
een en bespreken de laatste ontwikkelingen uit de buurt. Ze zijn goed geïnformeerd en bepalen 
de koers van het wijkcentrum. Een mooi voorbeeld van burgerparticipatie: invloed uitoefenen 
op de ontwikkeling en inrichting van eigen buurt. "Bent u een bewoner of ondernemer in De 
Pijp en wilt u het initiatief nemen om - samen met anderen- de buurt leefbaarder maken? Het 
wijkcentrum is benieuwd naar uw plannen en u bent welkom voor ondersteuning en advies. En 
natuurlijk ook om deel te nemen aan onze bijeenkomsten en activiteiten. Want Wijkcentrum 
Ceintuur kan niet bestaan zonder de betrokkenheid en inzet van buurtbewoners, die samen De 
Pijp mooier en leefbaarder willen maken. 
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Bart in De PijpHorizontaal
   4.  deze computergigant heeft de tijd (2) 
   6.  beroemde speelgoedreclame? (7) 
   9.  slappe tijd (4) 
 10.  ontvanger & schenker tegelijkertijd (8) 
 11.  het gevolg van brood (5) 
 12.  lattenbodem? (7) 
 15.  zo’n harde knal maakt een  
  varkentje angstig (3.4) 
 16.  droge kost (4) 
 19.  harmonieuze levensmiddelen (4,2,2) 
 20.  veilige ruimte voor 1 persoon (5) 
 21.  toon het hormoon (3)

Verticaal
   1.  sarcastische observator (6)
   2.  voorstelling van beroemdheden (12)
   3.  zitplaats van een verwende prinses (4)
   5.  geschikt meubel voor de  
  spreekkamer (10)
   7.  toffe vrucht (4)
   8.  ruimtes om te dollen (5)
 13.  vervloekte geluiden? (7)
 14.  die vlerk is een watje (4)
 17.  slecht gereedschap (4)
 18.  opvliegend meisje? (3)

Bio-Winkel 'De Aanzet' (nieuwe locatie)
1e Jacob van Campenstraat 

© 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, Gert Meijerink (coördinator), Peter Roeffen, Marlies Scholtens (eindredactie), 
Maarten Wesselink, Christine Westerveld. Bijdragen o.m. Guido Zijlstra, Ton van der Tas. 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 woensdag 1 januari naar
•	Redactie Pijpkrant, Wijkcentrum Ceintuur, 
 Gerard Doustraat 133, 1073 VT Amsterdam, 
 o.v.v. oplossing cryptogram december. 
•	pijpkrant@wijkcentrumceintuur.nl

Onder de goede inzendingen worden  
2 vrijkaartjes verloot voor Rialto.

De winnares van november: 
Willie Klein, Jozef Israëlskade 

Oplossing november Horizontaal: 5.veldpost 
7.goor 9.paljas 10.gieren 11.juist 12. op de kop 
tikken 13.unit 15.lijnolie 16.link. Verticaal:1.
keukenrollen 2.poolcirkels 3.staartdelen 4.hoog-
tepunt 6. 11.juten 14.tol

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

Cryptogram
door Christine Westerveld

Huurder  
of gebruiker

Een huurster aan het Gerard Dou-
plein bewoont een bouwvallige 
woning die op de nominatie staat 
ingrijpend te worden gerenoveerd. 
In het contract dat zij enkele jaren 
geleden met de eigenaar van het 
pand sloot, wordt de term ‘huur’ 
zorgvuldig vermeden. Ze is geen 
‘huurder' maar een ‘gebruiker’ van 
de woonruimte en de 250 euro die 
zij maandelijks betaalt wordt niet 
aangemerkt als ‘huurprijs’ maar 
als een ‘gebruikersvergoeding’.

Begrijpelijk dat deze bewoon-
ster zich zorgen gaat maken als 
de andere bewoners van het pand 
een voor een vertrekken. De re-
novatie komt dichterbij, maar van 
de eigenaar verneemt zij niets. 
Ze vreest binnenkort op straat te 
komen staan. Als ‘gebruiker’ van 
woonruimte heb je immers niet 
de rechten die een ‘huurder’ van 
woonruimte wel toekomt. Naar 
vervangende woonruimte kan zij 
fluiten, denkt ze.

De gekozen bewoordingen 
in een contract zijn echter niet 
van doorslaggevende betekenis. 

De wet zegt dat indien er wordt 
betaald voor het gebruik van 
woonruimte, er sprake is van 
‘huur’. Deze bewoonster betaalt 
de eigenaar iedere maand 250 
euro. Dat is een ‘huurprijs’, de 
tekst van het contract ten spijt. Ze 
is dus huurder, geen ‘gebruiker’, 
en heeft recht op vervangende 
huisvesting.

Het woonspreekuur schakelt 
een advocaat in die de eigenaar 
van het pand hiermee confron-
teert en dreigt met juridische 
stappen. Dat leidt al snel tot een 
reactie: de eigenaar erkent dat 

sprake is van een huurovereen-
komst en biedt vervangende, pas-
sende woonruimte aan. Daarmee 
komt een eind aan de langdurige 
onzekerheid van de bewoon-
ster. Over enkele weken zal zij 
verhuizen.

Iemand die twijfelt aan zijn of 
haar rechtspositie doet er goed 
aan niet lijdzaam af te wachten. 
Soms is het nodig om even op je 
strepen te gaan staan. Dan gaan 
dingen bewegen!

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?

Links: Charlotte Baines en Laurent Trincal 

dansen de tango in de gang van hun woon-

huis aan de Stadhouderskade 153. Boven: De 

toeschouwers. In het kader van Verborgen 

Parels in het Hemonykwartier 17 november. 

Foto's: Christine Westerveld

1. 2. 3.

4. 5. X 6. 7. X 8.

X X X X 9.

10. X X

X X X X X X

11. X 12. 13.

X X 14. X X X

X X 15.

16. 17. X X X X 18.

X X 19.

20. X X

21.



prenten 
van weleer

De straat is vernoemd naar de gebroeders 
Pieter en Francois Hemony. Zij leefden in 
de 17e eeuw en waren de belangrijkste 
klokkengieters van Nederland.

'Er viel niets te zien in de verlaten straat, 
waar de huizen donkernat treurden over 
het bemodderd plaveisel vol plassen, die 
bleek glansden of rimpelden onder een 
windvlaag'.

Zo beschreef Frans Coenen in zijn no-
velle 'Zondagsrust' uit 1902 een zondag in 
de Hemonystraat.

Als je nu door de Hemonystraat loopt, 
langs de statige woonhuizen met de hoge 
plafonds en de prachtige gevels, valt het 
op hoe rustig het er is. Net als op die zon-
dag in het boek, maar de grote ramen op 
de begane grond verraden dat hier vroe-
ger  veel meer bedrijvigheid moet zijn 
geweest. 

Deze prentbriefkaart van net na 1900 
bevestigt dat beeld. Rechts op de hoek 
met de Ceintuurbaan zien we een krui-
denierswinkel met een fraaie gevel. Hier 
zit nu een vestiging van Taco Mundo, de 
afhaalmexicaan. Het is te hopen dat de 

oude gevel nog altijd onder de huidige 
betimmering aanwezig is. Iets verder op 
nummer 51 zien we een varkentje op een 
ijzeren uithangbord. Hier kon je varkens-
slachter J. Appelboom aan het werk zien. 
De ijzeren haak van het uithangbord 
hangt er nu nog steeds!

Aan de linkerkant zat op nummer 66 
vleeschhouwer Peters en op 68 konden 
dames een hoed uitzoeken bij Maison 
De Boer: 'chapellerie pour dames'. Maar 
het meeste bekijks trok toch de winkel 
van de heer Kempe, op de hoek, waar nu 
Café Bloemers zit. Hij handelde in Engelse 
rijwielen. In Engeland waren ze al wat 
verder met de ontwikkeling van de fiets. 
Het was een nieuw fenomeen. In 1901 
bezat nog maar 1 op de 38 Nederlanders 
een rijwiel. 'Jan met de pet' kon het zich 
niet veroorloven. Toch staan daar op de 
stoep wel een aantal 'Jannen met petten' 
te dromen ooit zo'n rijwiel te mogen be-
zitten. Het was immers hét symbool van 
moderniteit en vrijheid.

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

www.facebook.com/PrentenVanWeleer

Hemonystraat

Gratis leem-isolatie workshop 

De kerstperiode is een eenzame tijd 
voor mensen die nauwelijks con-
tacten hebben. Maar ondanks de 
ontkerkelijking in dit land blijft de 
kerstgedachte dat er voor iedereen 
‘plaats in de herberg’ moet zijn. 
Een eigen bed, of zelfs maar een 
dak boven het hoofd is echter niet 
voor iedereen vanzelfsprekend.

Miloslaw had de hele nacht in een portiek 
in de Hemonystraat gelegen en zijn stem 
schor geschreeuwd door uren aan een stuk 
te razen. Een buurvrouw had uiteindelijk 
maar AMOC, het inloophuis om de hoek 
gebeld. Een andere buurtbewoner had 
omstreeks dezelfde tijd de politie verwit-
tigd over de ordeverstoring. Medewerkers 
van AMOC hadden zich al over Miloslaw 
ontfermd en probeerden hem te kalmeren 
toen uiteindelijk de politie arriveerde. Het 
scheelde de Pool wellicht een boete van 90 

euro voor ‘zonder redelijk doel rond-
hangen’ of eentje van 130 euro voor het 
‘veroorzaken van overlast voor omwonen-
den’, bedragen die voor een dakloze een 
godsvermogen zijn. De politie stemde in 
met de aanpak van AMOC. Miloslaw kreeg 
medicatie, waardoor hij weer aanspreek-
baar was. Met zijn medicatie had hij recht 
op een overnachtingsplek, zodat hij zich, 
onder toezicht, geleidelijk weer bewust 
werd van zijn werkelijke toestand: een 
perspectiefloos leven, ver weg van zijn 
vaderland en familie. 

Geen eten, geen woning
AMOC is een inloophuis voor inwoners uit 
de Europese Unie die ooit met bepaalde 
verwachtingen naar Amsterdam kwa-
men, maar voor wie dromen vervolgens 
ophielden te bestaan. Het zijn Europe-
anen die hun baan zijn kwijtgeraakt, 
zwerven van land naar land, afgingen 
op mooie verhalen van vrienden, zonder 
paspoort kwamen te zitten, verslaafd 
raakten of gezondheidsproblemen kre-
gen. Voor hen is er geen inkomen, geen 
onderwijs en geen dagbesteding. Medi-
sche hulp wordt slechts verleend als hun 
leven gevaar loopt. Zonder geld komen ze 

niet aan eten en niet aan een woning. 
AMOC krijgt per dag tachtig mensen over 

de vloer. Ze kunnen koffie of thee krijgen, 
wat te eten en een douche nemen. Ze kun-
nen hun kleding omruilen, zodat ze er niet 
als een zwerver hoeven bij te lopen. Alle-
maal krijgen ze een maatschappelijk wer-
ker tot hun beschikking. Er is er altijd wel 
een die Spaans, Pools of Oekraïens spreekt. 
Voor de geluksvogels is er ook nog een 
overnachting, voor anderen rest de straat.

AMOC is het enige inloophuis in Am-
sterdam dat zich specifiek op Europeanen 
richt. Vroeger waren het vooral Duitse 
junkies die geholpen werden, nu zijn het 
steeds vaker Europeanen uit landen waar 
grote werkloosheid heerst of waar de 
sociale voorzieningen en de opvang nog 
op poten gezet moet worden: Portuge-
zen, Roemenen en Bulgaren. Voor hen is 
AMOC de enige instantie waar ze terecht-
kunnen. AMOC probeert met hen in ge-
sprek te raken en de banden met familie 
in hun land van herkomst te herstellen. 
Of in het betreffende land instanties te 
benaderen, die de mensen kunnen steu-
nen of weer perspectief kunnen bieden. 
De keuze om terug te keren moet zo een 
reële optie worden. 

Andermans straatje 
schoonvegen
Overlast zoals met Miloslaw het geval 
was, doet zich hoogstzelden voor. Tijdens 
‘Verborgen parels’, een openhuisfestijn 
dat onlangs plaatsvond in het Hemony-
kwartier, toonden buren zich verbaasd 
dat er pal naast hen een inloophuis voor 
daklozen huist. Dankzij de gedragsregels 
die het inloophuis hanteert en die geres-
pecteerd worden. Hoe moeilijk die soms 
ook zijn voor mensen die geleerd hebben 
te overleden in de stadsjungle. Onder de 
naam AMOC-sweepers maakt een ploegje 
twee keer daags de straten in de omgeving 
schoon, zodat AMOC voor de directe omge-
ving een goede buur is, die snel gemist zou 
worden als ze ooit mocht vertrekken. 

AMOC is op 1e Kerstdag gewoon open. Op 
24 december is er een gezamenlijk kerstdi-
ner om even wat warmte, gezelligheid en 
steun te ervaren. Na de kerst wacht op-
nieuw het harde, perspectiefloze leven in 
een vreemde stad. 

Peter Roeffen

Inloophuis Amoc: steunpilaar in een vreemde stad ver van huis

Lemen ruimtes hebben karakter. Hun 
kenmerken zijn natuurlijke schoonheid, 
eerlijkheid en duurzaamheid. Bovendien 
zorgt leem voor een gezond binnenkli-
maat en een aangename woonsfeer. 
Vooral de vochtregulerende eigenschap-
pen van leem dragen daaraan bij. 

Op 16 januari 2014 om 19.30 uur hou-
den de BuurtEnergieWinkel en het Wijk-
centrum Ceintuur een thema-avond over 
bouwen met leem. Max Drath, architect 
van ECOREACH en bouwkundig mede-
werker van het WSWonen Zuid geeft 
voorlichting over het bouwen en renove-
ren met dit bijzondere materiaal.  

De themabijeenkomst wordt georga-
niseerd omdat het Wijkcentrum Ceintuur 
zelf het GroenGemaal gaat verbouwen. In 
de  weekeinden na de themabijeenkomst 
staan meerdere korte leem-isolatie 
workshops gepland. Hiervoor kunt u zich 
aan het eind van de avond opgeven om 
kennis te maken met het zelf isoleren 
met houtvezelplaten en het stucen met 
leem.

Inhoud van de workshops
in de eerste workshop-sessie In het 
GroenGemaal worden de binnenmuren 
met houtvezelplaten geïsoleerd. De pla-

ten worden aan de binnenzijde van de 
buitenwanden met een leemlaag vast-
gekleefd. In een tweede sessie gaat het 
om het afwerken van een leemwand met 
basis- en afwerk- leempleister. Na afloop 
van de workshop heb je de kennis om zelf 
een wand van leem te maken, bijvoor-
beeld in je huiskamer of een schuurtje. 
De workshop inclusief koffie en thee is 
gratis, maar er wordt van de deelnemers 
wel verwacht dat ze meewerken aan het 
leem-stucen van het GroenGemaal.

Foto's: Claytech

Miloslaw heet geen Miloslaw; dit artikel is stand 

gekomen m.m.v. Aki Herlijn van AMOC.

Slaapzaal in AMOC aan de Stadhouderskade. Foto: Christine Westerveld
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Iedere maandag
13.00-15.00  Tekenen en schilderen 
 020-6766114
13.00-15.00  Naald & Draad (voor vrouwen) 
 creatieve  huiskamer
13.30-14.30  Voedselbank inloopspreekuur
16.00-19.30  Tienerinloop
 Roy 06-84755138
19.00-20.15  Hatha Yoga 
 06-46216876
19:00-20:30  Spaans voor beginners
 020-6698890
20:30-22:00  Spaans voor lichtgevorderden 
 020-6698890

Iedere dinsdag
09.00-12.00 Vrouwen Actief! 
 06-49247081
13:30-15:00 Babbelen voor gevorderden 
 Bettine Remkes
15.00-16.00 Babbelen voor beginners 
 Bettine Remkes
13:30-17:00 Creatieve Middag 
 (1e en 3e dinsdag vd maand) 
 020-6718617
14.00-15.30 Grieks voor beginners
 06-29118172
15.30-17.00 Grieks voor gevorderden 
 06-29118172
17:00-18:00 Aerobics 
 06-43614287
19:15-20:30 Hatha Yoga
 06-41807644
19.30-22.00 Mahjong 
 06-22897979 
 start 7 januari 
20.00-22.00 Huiskamer voor 
 Hoogbegaafde Volwassenen 
 Greet vd Berg 06-30149351 
 (2e dinsdag vd maand)
20:45-22:00 Hatha Yoga 
 06-46216876

Iedere woensdag
09:15-10:30 Hatha Yoga 
 06-46216876
10:45-12:00 Hatha Yoga 
 06-41807644
10:00-12:00 Dubbelklik (m/v) 
 020-6764800

13:00-14:30 Proeftuin kinderen - 
 sport, lijf & gezondheid  
 06-19629025
14.30-16.30 Ouder&Kind speelgroep
15.00-16.00 Babbelen 
 Marijke Elmendorp
19:00-20:00 Buikdansen 
 020-4633890
19:00-20:30 Jongensclub 
 020-7670392

Iedere donderdag
09.00-12.00 Opwaarts! voor vrouwen
 06-49247081
09:30-11:00 Hatha Yoga 
 06-24754014
09:30-13:00 Tuinclub 
 (di t/m vr) 020-5709640
11:00-13:00 Portret tekenen 
 06-29118172
12.00-13.15 Franse Conversatie 
 06-51947897
12:30-15:30 Kookclub voor Vrouwen 
 info via Huis van de Wijk 
 De Pijp: Lailah Rharib
13.00-13.45 MbvO-Gymnastiek 60+ 
 020-8861070
13:00-14.:30 Proeftuin kinderen - 
 kunst & cultuur  
 06-19629025
13:00-15:00 Digitale Huiskamer
 voor al uw digitale vragen
15:30-17:00 Proeftuin kinderen - Natuur, 
 Wetenschap & Technniek, 
 06-19629025

Iedere vrijdag
08:45-10:45 Koffieochtend: inloop
 06-14388661
09.00-11.00 Cursus Aquarel
 020-6766114
 start 17 januari
09:30-11:30 Dubbelklik – v  020-6764800
09:30-11:45 MbvO-Gymnastiek 60+
 020-8861070
10:00-13:00 Canasta
 020-6369937
11:00-13:00 Handwerken 55+
 020-6966266
11:00-13:30 Samen koken / Samen eten (*)
13.00-15.00 Vrouwen aan het Woord 
 Khadija Benhadda

 06-13948900
13:30-15:00 Computerlesgroep (*)
13:30-15:00 Samen creatief (*)
16:00-18:00 Tieneractiviteiten: 
 Meidenclub vanaf 12 jr
 06-15042544

(*)=  Info: GGZ-in Geest/Actenz
Doppy den Ouden 020-7885922, 
d.denouden@actenz.nl

Iedere zondag
14.00-17.00 Samen Kunst Kijken
  2e +  4e zondag vd maand
  Yiannis Vellis 020-6729409
14.00-17.00 Workshop dagboek, 
 (de beschouwelijke en 
 dichterlijk mogelijkheden)
 06-26908188 
17:00-20:00 Amsterdamse Vriendendienst
 Open huis behalve de eerste 
 3-gangen menu € 5,00
 Opgeven: 020-6839260

Maatschappelijke dienstverlening 
per 5 december is er GEEN spreekuur meer. 
vanaf 1-1-2014 kunt u naar 
Puur Zuid 020-673 99 94 

Loket Zorg en Samenleven 
dinsdag + vrijdag 09:00-12:00
woensdag 13:00-16:00 

TaalwijzerZuid 
Gratis taalcursussen /of inburgeringcursus 
maandag t/m vrijdag 09:30-17:00
aanmelden: 020-4709122 

Vrijwilligers Centrale Amsterdam 
spreekuur: dinsdag 18.00-21.00 

Spreekuur Stadsdeelbestuurder 
Simone Kukenheim
2 wekelijks op donderdag 16.00-17.00 u

Huis van de Wijk De Pijp
2e Van der Helststraat 66
1072 PG  Amsterdam 
020-5709640 
huisvandewijk.depijp@combiwel.nl 
www.combiwel.nl

Agenda Tweede van der Helststraat 66 - 020-5709640

Wat? De Huiskamer voor hoogbe-
gaafde volwassenen is een plek waar 
mensen die hoogbegaafd zijn, dat ver-
moeden, of er net zijn achtergekomen 
elkaar kunnen ontmoeten. Ook mensen 
met hoogbegaafden in hun omgeving, 
vrienden of familie zijn welkom. 

Wanneer? Vanaf februari ontmoeten 
we elkaar weer in het Huis van de Wijk 
De Pijp. Twee keer in de maand, afwis-
selend op de middag en de avond. 

Wat gebeurt er precies? Tijdens de 
bijeenkomsten wordt vooral informa-
tie uitgewisseld. De bezoekers gaan 
met elkaar in gesprek maar ze kunnen 
mij ook vragen stellen. Wat komt er 
bij kijken als je hoogbegaafd bent en 
hoe gaan anderen in je omgeving (ook 
op het werk) daarmee om? Wie hoog-
begaafd is denkt en leert vanuit een 
andere invalshoek, wat vaak leidt tot 
onbegrip en het gevoel buitengeslo-
ten te zijn. 'Doe niet zo ingewikkeld' 
is wat je dan hoort, want de hoogbe-
gaafde heeft meerdere oplossingen in 
gedachten terwijl een ander aan één 
genoeg heeft.   

Wat maakt het leuk? De herken-
ning natuurlijk. En ook al herken je 
jezelf niet precies in die ander, je wijkt 
toch op een vergelijkbare manier van 
de omgeving af. Je hoeft je bovendien 
niet druk te maken dat je het 'weer 
niet goed doet' want je bent tussen 
soortgenoten. In de loop van je leven 
waren die soortgenoten niet altijd 
aanwezig en was er dus ook niet de 

mogelijkheid om op je eigen manier te 
leren communiceren. Daardoor komt 
het voor dat hoogbegaafde mensen 
niet altijd even goed ontwikkeld zijn. 
Onze bijeenkomsten zijn altijd weer 
boeiend, want veel hoogbegaafden 
hebben een brede belangstelling en 
een goed gevoel voor taal. De tijd 
wordt hier snel vol gepraat. 

Waarom mag ik deze activiteit 
niet missen? Er zijn weinig plekken 
waar je als hoogbegaafde volwassene 
gelijkgestemden kunt ontmoeten. Je 
kunt ook even binnenlopen voor  in-
formatie. Ook binnen de hulpverlening 
is de kennis meestal niet aanwezig en 
wordt hoogbegaafdheid onvoldoende 
herkend. In boekwinkels vind je ook al 
weinig voor hoogbegaafde volwasse-
nen. In de Hoogbegaafden Huiskamer 
is literatuur ruim aanwezig en je kunt 
er kennis opdoen door de ervaringen 
van anderen. Dat je voor een vraag 
kunt binnen lopen en niet tot het 
einde hoeft te blijven maakt het extra 
laagdrempelig. 

Hoe kan ik me aanmelden?
Voor aanmelden of meer informatie: 
www.kantlijn.net of tel. 06 30149351. 
Data: dinsdagen 11 februari, 11 maart, 
8 april, 13 mei en 10 juni van 20:00 tot 
22:00 uur. En dinsdagen 25 februari, 25 
maart, 22 april, 27 mei en 24 juni van 
14:00 tot 16:00 uur. De kosten zijn €10,- 
per keer, inclusief consumpties (koffie, 
thee, koekjes, snoep en fruit).

Maarten Wesselink

In the picture 
Activiteiten van het Huis van de Wijk De Pijp toegelicht 
door de vrijwilligers. Dit keer Greet van den Berg van de 
Hoogbegaafden Huiskamer

Greet van den Berg, gefotografeerd door Maarten Wesselink

Wijkcentrum Ceintuur: expositie 
 
Verschillende kunstenaars met een 
verstandelijke beperking exposeren t/m 
januari in Wijkcentrum Ceintuur. Een van 
hen, Siegfried Martina (1961), is geboren 
op Curaçao en verhuisde op latere 
leeftijd naar Nederland. Hij exposeerde 
eerder in het stadsdeelkantoor van 
Amsterdam-Zuid. Zijn werk is figuratief 
en mysterieus, zoals het hier getoonde 
detail van 'Huiskamer‘. Zelf zegt hij over 
zijn werk: “Mijn schilderijen moeten iets 
betekenen, dat doe ik door er dingen 
aan toe te voegen”. Hij werkt sinds 2007 
op het atelier van de Kunstwerkplaats. 
www.kunstwerkplaats.nl

Wijkcentrum Ceintuur 
Gerard Doustraat 133; 

ma t/m do 11:00-17:00

Rialto: Otto is een neushoorn 

Voor een vrolijke kinderfilm hoef je De 
Pijp niet uit. In de kerstvakantie zijn alle 
ouders en kinderen welkom bij de 3D-
film ‘Otto is een neushoorn’ in filmthea-
ter Rialto. De Deense animatiefilm gaat 
over Topper, een 11-jarig jongetje met 
een levendige fantasie. Op een dag vindt 
Topper een magisch potlood, waarmee 
hij een neushoorn op de muur tekent. 
Hij schrikt zich een hoedje als het beest 
werkelijk tot leven komt en alle meubels 
opeet… Otto’s leven staat op z’n kop! 
‘Otto is een neushoorn’ is een verfilming 
van het klassieke Deense kinderboek 
'Otto er et Næsehorn' van Ole Lund 
Kirkegaard. 

Rialto, Ceintuurbaan 338

Ostadetheater: Rothko Chapel

De korte voorstelling Rothko Chapel is 
gebaseerd op het gelijknamige muziek-
stuk van de Amerikaanse componist 
Morton Feldman (1927-1987) en de 
schilderijen van Mark Rothko (1903- 1970). 
Tijdens de voorstelling is dit muziekstuk 
te horen en is een theatrale installatie te 
zien die regisseur/theatermaker Sjaron 
Minailo zelf bedient. Er wordt ingezoomd 
op details van de schilderijen van Rothko, 
die door Maarten Warmerdam live met 
licht geschilderd worden. Met projecties, 
animatiefilms en het spel met kleine 
objecten ontstaat een associatieve reeks 
beelden die de bloedige geschiedenis van 
de laatste honderd jaar schetsen.

Ostadetheater, Van Ostadestraat 223. 
5,6,8,12 en14 december

Aanraders

Herfst op het Thérèse Schwartzeplein, 30 november. Foto: Christine Westerveld


