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De Pijp

De gemeenteraad bepaalt voortaan het be-
leid voor heel Amsterdam. De bestuurscom-
missie mag bij de uitvoering de accenten 
leggen zodat het beleid van de centrale stad 
aansluit bij de behoeften van de bewoners in 
eigen stadsdeel. Wie zich er in verdiept ziet al 
snel dat de bestuurscommissie veel zelf mag 
beslissen. De centrale stad draagt veel be-
voegdheden over aan de commissie waarmee 
die Amsterdam Zuid mag gaan besturen.

Leefbaarheid 
De bestuurscommissie mag beslissingen 
nemen die de leefbaarheid  van de buurt 
bepalen. Bijvoorbeeld de herinrichting van 
een straat met meer ruimte voor spelende 
kinderen of juist extra parkeerplaatsen voor 
auto's. Bij (kleinere) nieuwbouwprojecten 
kan ze beslissen dat er alleen maar dure 
appartementen komen. Op verschillende 
terreinen krijgen de bewoners met de com-
missie te maken zoals de inrichting van de 
openbare ruimte, het groen in de straat en 
het beheer van het Sarphatipark. Maar ook 
wie afhankelijk is van de zorg komt haar te-
gen: de bestuurscommissie bepaalt de extra 
zorg die een inwoner krijgt, bovenop de  
voorzieningen die de centrale stad al biedt. 

'Ogen en oren' 
Naast het invullen en uitvoeren van centraal 
beleid zijn de nieuwe bestuurscommissies 
in de stadsdelen ook de 'ogen en oren' van 
de centrale stad. Zij informeren het college 
van wethouders over belangrijke ontwik-
kelingen in straten en buurten. Maar wat 
is belangrijk in de buurt? Als ruimtegebrek 
in de buurt leidt tot parkeerproblemen en 
verkeersonveiligheid zal niet ieder bestuur 
hetzelfde naar de centrale stad rapporteren. 
Kan die bestuurscommissie wel al die stra-
ten en buurten verkennen als ze dat slechts 
met 15 mensen moet doen? 

Ruimte geven
Daar komt nog bij dat de rijksoverheid 
steeds meer taken aan de gemeente over-
draagt die dat ook nog eens met minder 
geld moet uitvoeren. De gemeente Amster-
dam beseft dat er een grens is aan haar kun-
nen en ziet het belang van buurtbewoners 
die het initiatief nemen om zelf iets voor 
hun omgeving te betekenen. De gemeente 
wil burgers die willen participeren steunen, 
de ruimte geven en daarbij niet alles tot in 
detail voorschrijven. Bij die burgerparti-
cipatie is voor de bestuurscommissie een 
belangrijke rol weggelegd. De wens om te 
participeren en de manier waarop verschilt 
per buurt. De commissie staat dichter bij de 
bewoners en wordt geacht daar beter op te 
kunnen inspelen dan de centrale stad. 

 

Of de bestuurcommissies 
bewoners de ruimte 
geven als ze willen 
participeren is nog maar 
de vraag

Tegengewerkt
De bestuurscommissie, die beperkte mid-
delen heeft,  zal blij zijn met burgers die iets 
voor hun buurt willen doen. Maar hoe stelt 
ze zich op als buurtbewoners een initiatief 
nemen dat niet strookt met de plannen van 
de commissie? Krijgen ze dan ook de steun 
van de commissie of worden ze genegeerd 
dan wel tegengewerkt omdat hun initiatief 
de bestaande plannen van de commissie 
doorkruist?

Invloed bestuurscommissie
Amsterdam heeft gekozen voor bestuurs-
commissies met een breed takenpakket. 

In de komende bestuursperiode zal blijken 
hoe ver de invloed van de commissie reikt. 
Daarbij is ook de samenstelling van de com-
missie belangrijk. De kandidaten zeggen nu 
de toegankelijkheid van het openbaar be-
stuur te vergroten of de buurtbewoners bij 
burgerparticipatie de ruimte te geven, maar 
de vraag is of ze dat de komende jaren ook 
echt gaan doen. 

Kiezersdebat 
Het is belangrijk dat het voor kiezers dui-
delijk wordt hoe de bestuurscommissie 
haar rol bij burgerparticipatie gaat invullen. 
Daarom organiseert het Wijkcentrum Cein-
tuur een dialoog tussen bewoners die actief 
zijn in eigen buurt en de kandidaten voor 
de bestuurscommissie. Bewoners vertellen 
over hun initiatieven en kandidaten wordt 
gevraagd hoe en in hoeverre zij initiatieven 
van buurbewoners gaan ondersteunen. Ook 
zal gevraagd worden hoe ze de komende 
jaren met de buurt in gesprek willen gaan 
als ze voor de centrale stad de 'oren en ogen' 
moeten zijn en signaleren wat in de buurt 
de belangrijke ontwikkelingen zijn. 

Zelf bepalen
Voor wie de kandidaten voor de bestuurs-
commissie wil leren kennen zijn er verschil-
lende gelegenheden. Er zijn meer debatten 
in Amsterdam Zuid waar lijsttrekkers van 
de verschillende partijen hun gezicht laten 
zien. Iedereen staat het vrij te vragen hoe 
ze de 'accenten gaan leggen' op het beleid 
dat door de centrale stad wordt vastgesteld. 
Uiteindelijk zijn het de inwoners zelf die 
bepalen wie er in de bestuurscommissie 
plaatsneemt en welke koers die gaat varen. 
Gelukkig maar dat we weer mogen stem-
men. 

  
Tekst en beeld: Maarten Wesselink

We mogen weer stemmen! De 
stadsdeelraad is verdwenen maar de 
stadsdelen zelf niet. Ze krijgen een 
bestuurscommissie met leden die door de 
inwoners zelf worden gekozen. De leden 
kiezen uit hun midden een driekoppig 
bestuur. Van de centrale stad krijgt de 
commissie bevoegdheden toebedeeld.  De 
gemeente houdt de regie in handen maar 
de bestuurscommissie beslist over meer 
dan menigeen denkt. 

Kiezersdebat  
"Burgerparticipatie in De Pijp, 
waar hebben we het over?”

 
Op maandag 17 maart is er in De Pijp een kiezersdebat over burgerpar-
ticipatie. Bewoners die al  in de buurt actief zijn gaan in gesprek met 
de lijsttrekkers van de verschillende partijen. Ze vertellen over hun  ini-
tiatieven, hoe het hen de afgelopen vier jaar is vergaan en wat ze met 
hun initiatief verwachten van de Bestuurscommissie Zuid. De aanwezige 
lijsttrekkers geven aan hoe en in hoeverre zij deze verwachtingen als 
bestuurscommissie kunnen en willen waarmaken. 

 
 In De Pijp zijn al  veel bewonersinitiatieven, verenigingen en buurtbe-
woners die betrokken zijn bij de buurt, bijvoorbeeld bij de (her)inrichting 
van pleinen en straten, het starten van een buurthuis door bewoners zelf 
of een buurtnetwerk voor ouderen. 

Maar krijgen ze van de overheid  genoeg ruimte om hun initiatieven 
te ontwikkelen en ook de steun die ze daarbij nodig hebben? Worden ze 
op tijd bij plannen betrokken zodat die nog veranderd kunnen worden? 
Gaat  de overheid  die buurtinitiatieven zelf ondersteunen en wat  te 
doen als inzichten verschillen en die overheid eventjes niet de juiste 
gesprekspartner is?

 
Het Wijkcentrum Ceintuur organiseert deze bijeenkomst samen met 
verschillende actieve bewoners uit De Pijp. De bijeenkomst is in Plan C: 
een buurthuis in de Diamantbuurt  dat volledig is bedacht en wordt be-
heerd door bewoners en vrijwilligers. Er zullen mensen aanwezig zijn van 
bewonersplatform de Rode Loper, buurthuis Plan C, Vereniging Ambach-
ten de Pijp, Stadsdorp de Pijp, Denktank de Nieuwe Fabriek, Werkgroep 
Budgetmonitoring en Huurdersvereniging de Pijp.

 
In Stadsdeel Zuid vinden meer debatten plaats. Voor meer informatie zie: 

http://www.zuid.amsterdam.nl/bestuur_en/verkiezingen/verkiezingsdebat
 

Datum: maandag 17 maart | Locatie: Plan C, Smaragdplein 24
Vanaf 19:00: inloop met koffie en thee | Debat: 20:00 – 21:30

Aansluitend borrel

Verkiezingen in Zuid 
Bestuurscommissie beslist 
meer dan je denkt
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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

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.

Home-Start, 
thuis in gezinnen
Maak jij het gezin weer sterk?
Bijzonder vrijwilligerswerk, 
3 uur pw
www.home-start.nl

Gratis open les op donderdag 6 maart
Sporthal de Pijp, Lizzy Ansinghstraat 88, 
19:00 uur – 20:30 uur.

Shuri Ryu:  
zelfverdediging en karate voor 
vrouwen en meisjes vanaf 14 jaar

Mindfulness en 
Compassietraining
Zorgen voor je zelf met aandacht en mildheid

vanaf 17 maart t/m 2 juni, maandagavond van 20.00 - 21.30
Studio Porcelijn: van Ostadestraat 482 in Amsterdam
www.nancinievaard.nl

Cursussen voor ouders van 
kinderen 0-16 jaar
Positief opvoeden voor ouders van  
kinderen van 0 - 12 jaar.  
Start woensdagavond van 19.30 uur – 21.45 uur  
vanaf 2 t/m 23 april wekelijks, met telefonische  
sessies en een terugkombijeenkomst.  
In Brede school Jan van der Heijdenhuis  
(2e J.vd heijdenstraat 75-77)

Positief opvoeden voor ouders van  
tieners van 10 - 16 jaar
Start maandagochtend 3 maart van 9.30 uur – 11.45 uur 
in Ouder-en Kindcentrum de Bockesprong  
(Theophile de Bockstraat 100e) 

Info bij Opvoedpunt OKC De Pijp 020-4715492
Aanmelden bij: oudercursuszuid@combiwel.nl
En bij Carmen Caspersz 06-24199906

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

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

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

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

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

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

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

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

15 x 5

Aan de informatie in deze advertentie kunt u geen rechten ontlenen.
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Het afgelopen jaar is er 
een nieuw netwerk van 
initiatiefrijke wijkbewoners 
ontstaan in De Pijp.  Dit 
netwerk breidt zich uit als 
een olievlek en heeft zich 
uiteindelijk ontwikkeld tot 
een levensvatbare vereniging  
onder de naam Stadsdorp De 
Pijp. 

Op vrijdag 21 maart is de officiële vereni-
ging een feit en vindt de eerste algemene 
ledenvergadering plaats. Vanaf dat mo-
ment kunnen alle oudere wijkbewoners 
zich aansluiten bij deze vereniging en als 
lid al de voordelen van een stadsdorp in 
De Pijp met elkaar delen.

Wat is een stadsdorp?
Een stadsdorp, dat zijn buurtgenoten die 
een beroep op elkaar doen voor hulp en 
informatie, die allerlei activiteiten onder-
nemen en elkaars belangen behartigen 
(modern nabuurschap), met als speciaal 
kenmerk nadrukkelijk aandacht voor ou-
dere buurtgenoten.

Wat willen wij?
We willen in De Pijp ons eigen stadsdorp. 
Dat betekent dat Stadsdorp De Pijp zich 
gaat vormen naar de wensen, behoeftes 

en inbreng van haar leden, (oudere) inwo-
ners van De Pijp. Want ons stadsdorp zijn 
we samen!

Wat is een stadsdorp nog meer?
De ontwikkeling van stadsdorpen en ver-
gelijkbare initiatieven komen niet voort uit 
de door de overheid gepropageerde parti-
cipatiemaatschappij, maar kent een al veel 
langere geschiedenis. Veel ouderen willen 
zo lang en zo goed mogelijk zelfstandig in 
de eigen vertrouwde omgeving kunnen 
blijven wonen en daarbij nadrukkelijk de 
regie over het eigen leven behouden. Uit 
ervaring en onderzoek blijkt dat dit wordt 
bevorderd door een stevig netwerk van 
gelijkgestemden, die elkaar waar mogelijk 
willen steunen en helpen. Daarbij wordt 
er een grens getrokken waar het om 
professionele zorg gaat. De hulp binnen 
het stadsdorp betreft vooral eenvoudige, 
praktische hand- en spandiensten, zoals 
buren elkaar die kunnen bieden.

U bent allen van harte wel-
kom om dit te vieren tijdens 
de feestelijke algemene 
vergadering op vrijdag 21 
maart

Sinds juni 2013 is er al zeer veel tot stand 
gekomen. Er zijn elke maand Inloopavon-
den, stadsdorpers gaan nu maandelijks 
naar de film in Rialto en eten samen in 

restaurantjes in De Pijp tegen een laag ta-
rief. In december is er een groot Midwin-
terfeest geweest, met zelfgemaakt buffet 
en entertainment. Kortom, in steeds wis-
selende samenstellingen worden al deze 
activiteiten door stadsdorpers zelf geor-
ganiseerd. 

Ineke de Ruiter, een van de eerste initiatief-
nemers van Stadsdorp De Pijp, verwoordt 
het belang van deze vereniging zo: ‘Stads-

dorp De Pijp kan alleen goed draaien bij 
de gratie van een sterk netwerk waarin de 
leden elkaar beter leren kennen'. Ze vindt 
deze ontwikkeling leuk en spannend.

Het is zover
Door al deze inspanning en speciaal die 
van de groep ‘Organisatie’ zijn we nu zo-
ver dat op vrijdag 21 maart vanaf 16:00 uur 
Stadsdorp De Pijp i.o. officieel Vereniging 
Stadsdorp De Pijp wordt. (De locatie wordt 

binnenkort op onze website bekend ge-
maakt.) U bent allen van harte welkom 
om dit te vieren tijdens de feestelijke alge-
mene vergadering. 

Tot 21 maart!

Meer info: www.stadsdorpdepijp.com 
of bel 0687169505.

Martha Wolf

In deze financieel moeilijke tijden 
is iedere euro die je  teveel uitgeeft 
zonde. Een huurverhoging van 
€ 200,- per maand voor een 
bedrijfsruimte in Zuid was voor 
de huurder dan ook reden om aan 
de bel te trekken en informatie in 
te winnen bij het Wijksteunpunt 
Wonen. 

Een belangrijk verschil tussen woonruimte en 
(middenstands) bedrijfsruimte is dat de overheid 
zich met de laatste minder bemoeit. Er is bijvoor-
beeld geen puntentelling of maximale jaarlijkse 
huurverhoging. Maar ook voor huur en verhuur van 
bedrijfsruimtes zijn regels. Vooral bij huurprijsaan-
passing is er een verschil tussen kantoren en mid-
denstandsbedrijfsruimtes. Bij die laatste  mag de 

huurprijs maximaal één keer per vijf jaar worden 
aangepast. Zowel huurder als verhuurder kan een 
voorstel doen voor aanpassing van de huurprijs. 

In een economische recessie kan de waarde van 
de bedrijfsruimte minder waard zijn dan toen het  
werd betrokken. Hoe kun je dan voor de komende 
periode de huur verlagen?

Eerst moet een voorstel tot huurprijsaanpas-
sing worden verzonden aan de verhuurder. Als die 
niet akkoord gaat met de voorgestelde huurver-
laging schakelen verhuurder en huurder samen 
een deskundige in, zoals de bedrijfshuuradvies-
commissie (voorheen onderdeel van de KvK) of 
een makelaar. Die onderzoekt wat een redelijke 
huurprijs is, door de huidige prijs van de bedrijfs-
ruimte naast die van vergelijkbare bedrijfsruim-
tes te leggen. Gekeken wordt naar het aantal vier-
kante meters, de ligging, de staat van onderhoud, 
etc. Met het rapport van de deskundige kan een 
vordering bij de rechter worden ingesteld. Die 

bepaalt met ingang van welke datum de nieuwe 
huurprijs in gaat. 

Wie zelf wil bepalen wat een redelijke huur-
verlaging is kan het beste bij de buren vragen 
hoeveel die voor (een vergelijkbare) ruimte 
betalen. Als dat veel minder is betaalt u waar-
schijnlijk te veel. 

Het Wijksteunpunt Wonen Zuid kan u helpen 
met het beantwoorden van juridische vragen 
over uw huurcontract of de procedure tot huur-
verlaging. Heeft u vragen over de hoogte van uw 
huurprijs of het onderzoek van een deskundige, 
raadpleeg dan vooral de bedrijfshuuradviescom-
missie of een makelaar. 

Het inloopspreekuur voor huurders van een mid-
denstandsbedrijfsruimte is iedere woensdagoch-

tend tussen 09.00 – 11.00 uur in de  
Gerard Doustraat 133 (Wijkcentrum Ceintuur)

Suzanne Douma

21 maart: oprichting Vereniging Stadsdorp De Pijp 

Help... de huur van mijn bedrijfsruimte wordt verhoogd!

Belangstellenden tijdens een bijeenkomst van Stadsdorp De Pijp afgelopen jaar
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De aftrap voor het WK voetbal 
in Brazilië moet nog worden 
gegeven, de Olympische 
Winterspelen waren zeer 
succesvol maar de minstens zo 
spannende wedstrijd voor de 
titel Leukste straat van De Pijp 
is met deze editie van De Pijp 
Krant begonnen.

We stellen u graag voor aan de eerste 
kandidaat: De Tweede Sweelinckstraat. 
Deze straat wordt vertegenwoordigd door 
woordvoerster Irene Maas en zij vertelt 
waarom ‘haar’ straat de leukste is.

‘Onze straat is een kleine en mooie straat 
met zowel oude als nieuwe huizen. De oude 
huizen zijn goed onderhouden en hebben 
nog mooie ‘oude accenten’. Er staan zeven 
prachtige Japanse bomen die in het voorjaar 
een fantastische bloei van de bloesem geven. 
Na de bloei ligt die bloesem als een wit tapijt 
op straat, dan is de straat echt fotogeniek.’

Wat wordt er zoal gedaan om jullie 
straat er extra mooi/verzorgd te 
laten uitzien? 
‘Er zijn nieuwe boomtuinen gemaakt met 
hogere stenen randen en nieuwe aarde. 

Een aantal fietsenrekken is gekeerd waar-
door het insteken en uithalen van de fiets 
makkelijker is en er zijn fietsenrekken bij-
geplaatst. De bewonersgroep heeft plan-
ten en bollen geplant in de boomtuintjes 
en er zijn houten rekjes getimmerd en om 
de boomkransen geplaatst, voornamelijk 
om de honden uit deze tuintjes te weren. Er 
ligt minder hondenpoep op straat; doordat 
het aanzien van de straat is verbeterd blijkt 
het makkelijker om eigenaren van honden 
aan te spreken. Bewoners spreken elkaar 
ook aan op huisvuil of grofvuil dat op ver-
keerde dagen op straat wordt gezet. Aan 
beide zijden van de straat zijn afvalplaats-
tegels aangebracht. ‘

Maas vervolgt enthousiast: ‘Het restau-
rantje Etiopisch Azmarino heeft ook een 
mooi terrasje geplaatst, wat weer een 
speciale opleving geeft. Verder worden 
de huizen in de straat goed onderhouden, 
zowel door de woningcorporaties als door 
particuliere eigenaren. Het niveau van De 
Sweelinckstraat is omhoog gegaan door de 
nieuwbouw, waar veel jongeren met goede 
banen zijn komen wonen.’

Hoe is het initiatief tot het verbe-
teren van de straat ontstaan?
‘Heel geleidelijk. De bewoners spraken 
elkaar over de grote hoeveelheid honden-
poep en afval op straat. Ook de fietsen en 

scooters die aan die prachtige bomen wer-
den vastgezet waardoor de schors van de 
stam beschadigd raakte, stoorde ons. En 
van het een kwam het ander. Een van de 
bewoners, Edwin Smitz, benaderde het 
stadsdeel en kreeg advies over de moge-
lijkheden van subsidie voor boomkransen, 
fietsparkeermogelijkheden, vuilnis-stoep-
tegels etc. Van het stadsdeel kregen we 
vervolgens een budget, op basis van het 
door ons ingediende verbeterplan.’

‘De Tweede Sweelinckstraat is niet groot 
en daardoor kent iedereeen elkaar goed, 
dat geeft ook een bepaalde cohesie. Het 
is zelfs zo dat mensen die hier niet wonen 
en langskomen ons vriendelijk groeten. Dat 
zegt toch wel wat over de sfeer; zoiets kom 
je op de Ceintuurbaan of in de Ferdinand 
Bolstraat niet tegen. Het is een straat op 
menselijke maat. Nog een leuk voorbeeld 
van de gemoedelijkheid: toen ik hier pas 
woonde was ik op een verjaardagsfeestje 
van buren. Die mensen kenden mij net 
maar ik werd direct gevraagd of ik op hun 
huis wilde passen, met poes en tuin, als ze 
op vakantie waren. Ik zei ‘maar jullie ken-
nen mij amper! Welnee, geen probleem, 
dat komt wel goed, was het antwoord.’ 
Deze buren passen nu ook op mijn huis als 
ik op vakantie ben.’

‘Ik voel me ook nog eens extra rijk door 
mijn geveltuin, terwijl ik op de eerste etage 

woon. Mijn buurvrouw zei dat de vorige 
bewoonster die onderhield en dat die tuin 
nu dus van mij was. Ik kon het eerst niet 
geloven. De beplanting was wel behoorlijk 
verwilderd maar ik ben er met veel plezier 
flink aan de slag gegaan. Ook nog eens een 
eigen tuintje, echt een cadeautje!’

Zijn alle bewoners van de straat 
hierbij betrokken?
“De straat telt 100 huishoudens. Enkelen 
hebben geholpen bij de werkzaamheden 
aan de boomtuinen en de meesten hebben 
veel waardering voor wat we doen. Ook 
bewoners uit omliggende straten reageren 
nu enthousiast en overwegen om eenzelf-
de initiatief te nemen. Verder zijn we veel 
dank verschuldigd aan Jan Willem Kleisen, 
die niet eens in onze straat woont, bij het 
ontwikkelen van de plannen. Van Lilian 
Voshaar (Natuur- en Mileuteam) krijgen we 
veel goede adviezen over de beplanting. 
Onze kerngroep bestaat uit Ellen Jansma, 
Bart Reindersma, Edwin Smitz, Richard 
Bank, Anita Neus en ik. Dat zijn de mensen 
van het eerste uur, die de basis hebben ge-
legd voor de verdere ontwikkeling van het 
initiatief.’

Is jullie straat nu naar tevredenheid 
en wat jullie voor ogen hadden of zijn 
er nog (speciale) wensen?

‘Voor zover bekend is men nu redelijk te-
vreden, vooral over de boomtuintjes, het 
fietsparkeren en minder hondenpoep. Wel 
zouden er nog wat meer en ook betere 
fietsenrekken mogen komen. We blijven 
ideeën en suggesties met elkaar uitwisse-
len. Vervolgens is er overleg met het stads-
deel over wat kan en mag en hoe het wordt 
gefinancierd.

Peter Leemeijer

Doe mee!
De wedstrijd Leukste straat van De 
Pijp loopt tot volgend voorjaar. In 
elke editie van De Pijp Krant stel-
len we een nieuwe kandidaat voor. 
Vind minimaal vier medestanders 
uit uw straat en doe mee! Een 
deskundige jury en de publieks-
stemming bepalen wie uiteindelijk 
in de lente van 2015 de oorkonde 
Leukste straat van De Pijp krijgt 
uitgereikt en als extra prijs een 
straatfeest mag organiseren. Geef 
u op via pijpkrant@wijkcentrum-
ceintuur.nl en wie weet staat uw 
straat volgende keer in De Pijp 
Krant als genomineerde.

Zaterdag 3 mei 2014 van 11 tot 16 uur is het weer de jaarlijkse geveltuinendag met groenmarkt in het Sarphatipark. 
Wilt u een handje meehelpen met de voorbereidingen of op de dag zelf? neem dan contact op via nmt@wijkcentrumceintuur.nl of kom naar het spreekuur van het  

Natuur- en Milieuteam De Pijp: iedere donderdag van 14 tot 18 uur Gerard Doustraat 133.

« 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?

 
 

 

 

 

 

 

Heeft u minder eetlust?

Bent u in 6 maanden ongewild 4 kilo of meer afgevallen?

Is uw kleding ruimer gaan zitten?

Loop vrijblijvend ons adviescentrum & winkel binnen.
Onze gespecialiseerde diëtisten beantwoorden uw vragen, 
kunnen uw lichaamssamenstelling meten en geven advies.

Dinsdag t/m zaterdag 10.00u - 13.00u 
en op afspraak 0800 - 6200 100 (gratis)
Uiterwaardenstraat 81  Amsterdam      www.malnucare.nl

IN FEBRUARI EN MAART 4 HALEN = 2 BETALEN

CEINTUURBAAN 151
NAAST MC MEUBELEN T/O RIALTO

020 - 4710410
amsterdam@inktspecialist.nl

CARTRIDGE LEEG?

SPORTIEFPAALDANSEN.NL

Altijd al eens willen 
paaldansen? 
Wij verzorgen groepslessen, 
workshops, demonstraties en 
kinderlessen 
voor meer info: www.sportiefpaaldansen.nl

Is de Tweede Sweelinckstraat 
de leukste straat van De Pijp ? Volgens (v.l.n.r.) Ellen Jansma, Bart Reindersma, Edwin Smitz, Richard Bank, Irene Maas, Daan Smitz (zoon van Ellen Jansma 

en Edwin Smitz) en Anita Neus (niet op de foto) is de Tweede Sweelinckstraat de leukste van De Pijp. Foto: Maarten Wesselink
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De handige mannen en 
vrouwen van het maandelijkse 
Repair Café zijn al jarenlang 
een fenomeen in De Pijp. Ze 
repareren alles wat stuk is, van 
kleding tot stofzuigers en van 
platenspelers tot waterkokers. 
Wegens een ingrijpende ver-
bouwing van de locatie aan de 
Tweede Jan van der Heijden-
straat moesten ze uitwijken 
naar een nieuwe plek. Op 23 
februari streken de herstellers 
neer op de werf van de Voed-
selbank aan de Lutmastraat 
61a. De Pijp Krant ging langs 
om de stemming te peilen.

Als twee chirurgen in een veldhospitaal 
staan twee reparateurs over een openge-
schroefde papierversnipperaar gebogen. 
Ze kijken niet blij. ”Ik geef het op,” zucht 
de één, “er is niks meer aan te doen.” De 
eigenaresse, die het apparaat hoopvol 
naar het Repair Café heeft gezeuld en 
die even tevoren de mannen nog vrolijk 
grappend en dansend aanmoedigde, laat 
nu haar schouders zakken. “De machine 
is dood,” zegt ze berustend. “Ze hebben 
gedaan wat ze konden.” 

Maar dan steekt de tweede repara-
teur nog éénmaal een spanningzoeker 
in een onderdeel dat aan twee draden 
naar buiten hangt en klinkt er opeens 
een kermend geluid uit de ingewan-
den van de versnipperaar. Langzaam 
komen de tanden van het gevaarte in 
beweging. “Hij leeft!” roept iemand. 
Het apparaat braakt een wolk snippers 

uit en begint steeds harder te draaien. 
Iedereen juicht.

Het is maar één van de vele wonderen die 
op de laatste zondag van de maand in het 
Repair Café plaatsvinden. Hier geeft een 
oud cassettedeck opeens weer muziek, 
een tafel verderop raakt een vastgelopen 
muziekdoosje aan de praat. Het gejubel 
en innige omhelzingen zijn niet van de 
lucht. Maar soms moet toch definitief 
afscheid worden genomen van een ge-
liefde waterkoker of een antieke Singer-
naaimachine. Gelukkig vatten de klanten 
het elke keer sportief op: het was het pro-
beren waard. ”Fantastisch initiatief”, zegt 
een bezoeker terwijl hij de verrichtingen 
van een elekronica-expert van dichtbij 
volgt. “Zelf kan ik er niets van, ik zou niet 
weten waar ik moest beginnen. Maar 
deze mannen en vrouwen zijn nergens 
bang voor!” 

‘Veel van onze bezoe-
kers hebben het niet 
breed, en dan is het juist 
belangrijk om ze keurig 
te kunnen ontvangen.’

Veel - vooral moderne - spullen lijken in-
derdaad een onneembare vesting. “Fabri-
kanten hebben  liever dat we een nieuw 
apparaat kopen als er iets stuk gaat,”weet 
één van de klussers. “Maar met een 
schroevendraaier en een dosis lef kom je 
overal in, hoor. Daarna is het natuurlijk 
wel de vraag of je ziet waar het defect zit. 
Een compleet doorgebrande motor, daar 
doe je niets meer aan. Maar meestal zit 
er alleen een draadje los of heeft een ze-
kering het begeven. Of er zit gewoon een 
hoop viezigheid tussen de onderdelen.”

Het eerste Repair Café werd in 2009 opge-
richt door Martine Postma in Amsterdam-
West. Het jaar daarop start Natuur- & 
Milieuteam De Pijp er een in onze eigen 
wijk, tegelijk met de oprichting van de 
landelijke stichting Repair Café. Sinds die 
tijd schieten de aangesloten locaties als 
paddestoelen uit de grond. In Amsterdam, 
in heel Nederland en wereldwijd van Sao 
Paolo tot Portland, Oregon. Elke afdeling 
drijft gewoon op lokaal initiatief, want dat 
is - naast de lol, de kostenbesparing en het 
milieuvoordeel van repareren - één van de 
belangrijkste doelen van het Repair Café: 
het bevorderen van sociale cohesie. Of in 
normaal Nederlands: buurtbewoners die 
samen een klus klaren. Gratis of hooguit 
voor de kosten van een snoertje of een 
paar batterijen.

In De Pijp wordt het Repair Café onder an-
dere gesteund door het Huis van de Wijk 
en doen ook de Regenbooggroep en de 
Voedselbank mee. 

Marius Singel is coördinator van de 
Voedselbank. Hij is blij met de komst van 
het Repair Café op zijn terrein: “Het past 
goed bij elkaar, het gaat om hergebruik 
in plaats van weggooien.” Hij is trots op 
de opknapbeurt die het oude gebouw 
momenteel ondergaat en waar het Repair 
Café van profiteert. “Er is een betonvloer 
in het gebouwtje gelegd waar nog lami-
naat op komt, en het buitenterrein wordt 
opgehoogd. Zo worden we toegankelijker, 
hebben we geen last meer van muizen en 
water en ziet het er gewoon netjes uit. 
Veel van onze bezoekers hebben het niet 
breed, en  dan is het juist belangrijk om ze 

keurig te kunnen ontvangen.”
Er zijn al veel mooie woorden gespro-
ken en geschreven over het Repair Café. 
Martine Postma viel in de prijzen (o.a. de 
Gouden Wimpel van de Postcodeloterij) 
en staat hoog in de duurzaamheidslijst 
van dagblad Trouw. Allerlei instanties en 
overheden steken de loftrompet over het 
initiatief. Volkomen terecht, maar aan de 
tafels van het Repair Café gaat het ge-
woon om een oude haardroger die er na 
veertig jaar de brui aan heeft gegeven. 
“Een nieuwe kopen?” vraagt de eigenaar 
verbaasd. “Eerst maar eens kijken of hij 
niet aan de praat te krijgen is.” 

En verdraaid, hij doet het weer. “Op 
naar de volgende veertig jaar!”

Peter Schuite

Repair Café De Pijp vindt onderdak bij Voedselbank

Eindelijk weer buurthuis in de Diamantbuurt
Waarom was het moeilijk om 
buurthuis Plan C te verwerkelijken?
“Het was een hele strijd om Plan C te 
realiseren, doordat de gemeente wil be-
zuinigen op buurthuizen. Zij vonden dat 
één buurthuis voor de hele wijk genoeg 
was, maar het lokale karakter zal hier-
door verdwijnen. Dit is juist waar een 
buurthuis voor bedoeld is; om mensen 
binnen een buurt met elkaar in contact 
te brengen. Daarnaast werden deze 
buurthuizen door de gemeente georga-
niseerd, terwijl die niet precies weet wat 
er in een buurt gebeurt.”

Hoe is het gelukt om buurthuis 
Plan C te realiseren?
“Uiteindelijk hebben we buurthuis Plan 
C verwerkelijkt zonder de hulp van de 
gemeente. Dit hebben we gedaan met 
behulp van private partijen als woning-
bouwcorporaties Stadgenoot, Eigen 
Haard, de Rabobank en vele vrijwilligers.”

Wat voegt buurthuis Plan C toe aan 
de Diamantbuurt?

“Er is een buurthuis no-
dig in de Diamantbuurt 
om zo mensen met el-
kaar te verbinden. Door 
de vele activiteiten die 
er in het buurthuis te 
doen zijn, krijgen de 
bewoners een groter 
sociaal netwerk in eigen 
buurt. Zo is een belang-
rijk onderdeel van Plan C 
dat de sterke de zwakke 
ondersteunt. Op deze manier komen ver-
schillende groepen met elkaar in contact 
en leren bewoners van de Diamantbuurt 
elkaar beter kennen.”

Wat is er te doen in het buurthuis 
Plan C?
“Er worden ontzettend veel activiteiten 
georganiseerd voor alle bewoners van 
de buurt, zoals op het gebied van mu-
ziek, dans en sport. Ook is er een buurt-
café, waar ook de deelnemers van die 
activiteiten samen kunnen komen. Elke 
maand is er iets nieuws te doen. Ik wil 

mensen dan ook vooral aanmoedigen 
om zelf met ideeën te komen, om zo het 
buurthuis nog leuker te maken.” 

Plan C is gevestigd aan het 
 Smaragdplein 24.  

Inschrijven voor één van de activiteiten van 
Plan C of zelf activiteiten voorstellen? 

Neem contact op met 
Henk (0655918744) of Peter (0620022926) 

of mail naar 
nieuwsbriefplanc@gmail.com

Anouk Verburg

Na lang actievoeren, lobbyen en onderhandelen heeft de 
Diamantbuurt sinds februari zijn eigen buurthuis, genaamd 
Plan C, waar bewoners van elke leeftijd veel activiteiten met 
buurtgenoten kunnen ondernemen. Henk Griffioen, een van de 
oprichters van Plan C, vertelt over dit initiatief.

Feestelijke opening buurthuis Plan C op zaterdag 8 februari. 

Rechtsboven: Henk Griffioen, mede-oprichter Plan C. Foto's: Maarten Wesselink

Reparateurs aan het werk in de vernieuwde ruimte van de Voedselbank aan de Lutmastraat. Foto: Maarten Wesselink
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Bart in De PijpHorizontaal
    5.  Engelse keeper? (5,2,4) 
    7.  aan die angst ga je onderdoor! (11) 
    8.  rookgordijn? (4) 
    9.  hierlangs verdween de man (7) 
 11.  voordelige handelswijze (13) 
 14.  is de klos! (5) 
 15.  uitschieter voor de fooienpot (6) 
 16.  aan deze stok zat weer een luchtje (5) 
 17.  geld voor een kruisje? (5)

Verticaal
    1.  zeegezichten? (12)
    2.  geldig? (6)
    3.  verfrissende warmtebron? (8)
    4.  vrouwonvriendelijke krachten? (12)
    6.  letsel toebrengen om een reden (5)
 10.  zeur je over een koutje? (7)
 12.  ‘t wordt gewoon voor de streekbewoner (5)
 13.  hij heeft een beroepsgeheim (4)

Koffiebar Pasticceria 
Van Woustraat

© 2014 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 Sofie Marie van den Berg, Willem de Blaauw, Minka Bos, Mireille Elsau, Peter Leemeijer, Gert Meijerink (coördinator), 
Peter Roeffen, Marlies Scholtens (eindredactie), Peter Schuite, Anouk Verburg, Maarten Wesselink, Christine Westerveld. Bijdragen o.m. Guido 
Zijlstra, Ton van der Tas. Fotografie Maarten Wesselink, 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 28 maart naar
•	Redactie Pijpkrant, Wijkcentrum Ceintuur, 
 Gerard Doustraat 133, 1073 VT Amsterdam, 
 o.v.v. oplossing cryptogram maart. 
•	pijpkrant@wijkcentrumceintuur.nl

Onder de goede inzendingen worden  
2 vrijkaartjes verloot voor Rialto.

Oplossing december Horizontaal: 4.hp 
6.popster 9.week 10.gastheer 11.stoet 12.bedding 
15.big bang 16.gort 19.koek en ei 20.kluis 21.des. 
Verticaal: 1.spotter 2.sterrenbeeld 3.erwt 
5.praatstoel 7.peer 8.keten 13.donders 14.wiek 
17.tuig 18.jet.

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

Cryptogram
door Christine Westerveld

Meubilering  
en stoffering

Het lijkt steeds vaker voor te 
komen dat woningen gemeubi-
leerd worden aangeboden. Voor 
expats die voor een korte tijd in 
Nederland verblijven en niet zelf 
beschikken over een inventaris is 
dat een uitkomst. Zij betalen dan 
bovenop de kale huurprijs een 
vergoeding voor de meubilering 
en stoffering in de woonruimte.

Regelmatig zien verhuurders 
de meubilering echter als sluit-
post. Zij hebben dan misschien 

wel de kale huurprijs bepaald aan 
de hand van het puntenstelsel, 
maar proberen vervolgens op 
de post ‘meubilering’ een flinke 
winst te behalen. Het verhuren 
van gemeubileerde woonruimte 
wordt daarmee een stuk lucra-
tiever dan het verhuren van kale 
woonruimte.

Onlangs kreeg het spreekuur 
bezoek van een huurder die 
€ 500,00 per maand betaalde 
voor het gebruik van meubilering. 
Volgens de verhuurder was dit 
een vaste vergoeding, die niet ter 
discussie kon staan. De huurder 

was daarmee akkoord gegaan 
en dus was hij gehouden het 
bedrag te blijven betalen, aldus 
de verhuurder.

De wetgever denkt hier echter 
anders over. Volgens de wet val-
len alle diensten die de verhuur-
der levert (naast het ter beschik-
king stellen van de woning), 
onder het begrip ‘servicekosten’ 
en ook de hoogte van de service-
kosten is aan regels gebonden. 
De huurder kan de hoogte van de 
servicekosten door de huurcom-
missie of door de kantonrechter 
laten toetsen.

Op advies van het spreekuur 
heeft de huurder die procedure 
doorlopen. Volgens de huurcom-
missie vertegenwoordigde de 
meubilering in de woonruimte 
een waarde van € 8.000,00. 
Dat betekent dat de verhuurder 
maandelijks een bedrag van € 
133,33 in rekening mocht brengen, 
zijnde 1/60ste deel van de waarde 
van de meubilering. Alles wat 
de huurder méér betaalde kon 
hij over de afgelopen twee jaar 
terugvorderen.

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?

Zeven leerlingen van basisschool de Avonturijn hebben met goed gevolg de training tot 

leerlingmediator afgerond. Zij gaan leerlingen begeleiden die een ruzie niet zelf kunnen oplossen. Dit 

doen zij dit onder meer door goed te luisteren naar de verhalen van de ruziemakers. Van links naar 

rechts, achterste rij: Palmiro, Yasmina, Yasmine, Jonathan en Nouaman; voorste rij: Ghadir en Salma.
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prenten van weleer
In het hart van het oude deel van De Pijp ligt het Gerard Dou-
plein. De huizen dateren van rond 1875. Wij kijken de Daniël 
Stalpertstraat in, die hier eindigt. 

Ook toen al was op bijna iedere hoek van de straat een café. 
Het pand rechts op de hoek van de Daniël Stalpert en de Van der 
Helst, waar kastelein J. Stoof zijn bier schonk, staat er niet meer. 
In de nieuwbouw zit nu een wijnbar.

Het plein ligt op een kruispunt van twee straten: de Eerste 
van der Helststraat en de Gerard Doustraat. Het had hier dus net 
zo goed het Van der Helstplein kunnen heten, maar men sprak 
dus over het Gerard Douplein(tje). Pas na 1910 werd de naam 
ook officieel gebruikt als adres.  Zo zat de winkel van de heer 
Barger ten tijde van deze kaart aan de Eerste van der Helststraat 
54, maar na 1910 werd dat Gerard Douplein 4. Hier zit nu al meer 
dan vijftig jaar de verfzaak van de familie Canté.

Een plein is van oudsher een plek van activiteit en handel. 
Op deze kaart van net na 1900 zien we  inderdaad wat straat-
venters. De Albert Cuypmarkt bestond nog niet, dus de 50.000 
Pijpbewoners kochten hun dagelijkse boodschappen in de vele 
kleine buurtwinkeltjes en bij de straatventers. Hun roep en het 
geratel van hun karren op de straatstenen waren vertrouwde 
geluiden voor de stedelingen van toen. 

Ton van der Tas  | Meer prenten zien?  

Kijk en 'like':  www.facebook.com/PrentenVanWeleer

Gerard Douplein

gespot in de pijp The Mixtup Project

 In de voormalige Jacob van Campenschool aan de Ferdinand Bolstraat zit sinds kort The Mixtup Project. Het is 
een initiatief van Arno van Inen. Hij verhuurt studioruimte aan zelfstandig creatieven uit alle disciplines, zoals 
fotografen, illustratoren en webdevelopers.

Het drie verdieping tellende pand is een prachtige plek voor zelfstandig creatieven om te werken en te netwer-
ken. Creatieven kunnen nog altijd terecht voor het huren van ruimte, parttime of fulltime. Afgelopen 14 februari 
werd het officieel geopend voor publiek met een inspirerend openingsfeest.

 
The Mixtup Project organiseert regelmatig evenementen in het monumentale pand aan de Ferdinand Bolstraat 

zoals muziekoptredens, filmavonden , workshops en exposities.  Een van de initiatieven is de inloop tekenavond 
van the Open Draw Amsterdam. Voor iedereen die tekent, professioneel of als hobby. Deze avond vindt om de 
maandag plaats. Kijk voor verdere informatie op de facebookpagina van The Mixtup Project.

  
Suzanna Knight, illustratrice en huurder bij the Mixtup Project: “Mixtup biedt een betaalbare, inspirerende 

werkplek. Als zelfstandig creatief werk je vaak alleen, waardoor je je geïsoleerd kan voelen. Bij Mixtup werken 
mensen van alle disciplines, die allemaal een andere visie hebben en anders te werk gaan. Daardoor word je 
gestimuleerd en kun je jezelf blijven vernieuwen. Het is beregezellig, we lunchen samen en gaan naar netwerk-
avonden en events.”

Tekst en beeld: Sofie Marie van den Berg 

Het artikel op de voorpagina van het 
decembernummer van De Pijp Krant 
heeft de tongen los gemaakt. 

Binnen een uur na bezorging kwamen de 
eerste reacties al binnen. 'Met een Van 
Woustraat zonder (dubbel)geparkeerde 
auto's zou een langgekoesterde wens in 
vervulling gaan' of ' zonder parkeerstro-
ken krijgen we in de buurt nog grotere 
parkeerproblemen'. Bewoners voelen zich 
onveilig, zijn bang in de drukte met de 
fiets in de rails te komen of van de sokken 
te worden gereden. Ze denken dat winke-

liers meer klanten krijgen als de Van Wou 
veiliger wordt. Maar er zijn ook lezers die 
nog grotere parkeerproblemen vrezen als 
de parkeerstroken met de 137 parkeer-
plaatsen verdwijnen. 

Is er wel een oplossing voor het gebrek 
aan ruimte in de Van Woustraat? Een 
lezer wil een parkeergarage aanleggen 
onder het speelpleintje bij bejaardente-
huis Amsta aan de Servaes Noutstraat. 
Maar ligt daar niet al een bassin onder 
het maaiveld om overvloedig regenwater 
op te vangen? Ook onder de grond is de 
ruimte in deze drukke buurt al niet meer 
onbegrensd.  

Lezers ervaren de Van Woustraat voor 
fietsers als onveilig en voor kinderen zelfs 
dramatisch. Het ongeluk op 6 december in 
de Ferdinand Bolstaat, waarbij een zeven-
jarig meisje verongelukte,  heeft lezers nog 
ongeruster gemaakt. Een lezer heeft een 
open brief gestuurd naar de stadsdeelraad 

waarin hij vraagt de raad de straten in De 
Pijp kindvriendelijker te maken. Ook om 
te voorkomen dat gezinnen net als in de 
jaren zeventig de stad uit trekken. 

Lezers verzoeken het stadsdeel op 
korte termijn iets aan de situatie te doen. 
'Er moet wat gebeuren' zegt een lezer. 'De 
van Wou is verloederd, een steeds groter 
wordend gekkenhuis en in de vijftig jaar 
dat ik hier woon is nog nooit iets verbe-
terd aan de infrastructuur'. Voor hij ooit 
naar een bejaardentehuis gaat hoopt hij 
dat de straat opnieuw is ingericht. De re-
dactie van De Pijp Krant wenst dat  hem, 
en uiteraard ook alle andere bewoners in 
de buurt, van harte toe. 

Tekst en beeld: Maarten Wesselink

Het volledig artikel en de ingezonden 
reacties zijn binnenkort te lezen op  

www.wijkcentrumceintuur.nl

Herinrichting Van Woustraat maakt tongen los

Honderd nieuwe rolluiken in en rond de Albert Cuyp moeten de straat gaan opfleuren. Dit is de droom 

van grafisch ontwerpster Marnet Schoemaker, die ook tekende voor dit rolluik bij Café Jeffrey's. Met op 

de foto de trotse cafébaas. Foto: Paul Deelman
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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 13:30-16:00 

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? Wie, wat en wanneer? Ze is 
barvrijwilligster in het Huis van de 
Wijk, op de vrijdagochtend. Loes: “Dan 
is het lekker druk, door alle cursus-
sen en activiteiten in het Huis. We 
schenken fris, chocolademelk en koffie 
- onze koffie is erg goed, al zeg ik het 
zelf - en we maken maken tosti's. Ook 
heb ik wel eens zelf een cake gebak-
ken en meegenomen. En gezellig 
kletsen, hè! Ik houd van praten, dat 
is nou eenmaal zo. En ik hou de boel 
ondertussen ook goed schoon, want 
niksdoen kan ik niet. Ik werk 's och-
tends van negen tot één, maar vaak 
wordt het wel twee, drie uur.”

Wat maakt het leuk? “De mensen. 
Ik hou ervan om onder de mensen 
te zijn. Je moet me niet alle dagen 
thuis laten zitten, daar wordt ik maar 
somber van. Dan ga ik teveel over mijn 
eigen sores piekeren. Ik doe hiernaast 
ook aan mantelzorg, ik verzorg twee 
bejaarde dames in De Pijp die ik al 
meer dan veertig jaar ken. Voor ik 
een jaar geleden achter de bar begon, 
werkte ik in d'Oude Raai, ook vrijwil-
lig. Dagbesteding met dementerende 
ouderen. Zwaar werk, vergis je niet, 
maar ook fijn en heel belangrijk voor 
die mensen. In het Huis van de Wijk 
komen ook veel bezoekers met een 
randje of een rafeltje. Die hebben 
aandacht nodig, een praatje, een 
geïnteresseerde vraag. Ach, dat geldt 
toch eigenlijk voor iedereen? Perfecte 
mensen bestaan niet!”

Waarom mag ik het niet missen? 
“Voor sommige mensen heeft het Huis 
van de Wijk een drempel. Dat begrijp ik 
best, want het lijkt  van de buitenkant 
misschien op een officiële instelling, een 
plek waar je een afspraak voor moet 
hebben om naar binnen te mogen. 
Maar zo is het niet. Iedereen is welkom, 
de deur staat altijd open. Voor een 
computercursus, taalles, een naaiclub of 
gymnastiek, maar ook voor alleen maar 
een krantje, een praatje en een kop 
koffie. Ik krijg ook wel eens toeristen 
van het Okura binnen. Gelukkig red ik 
me prima in het Engels, dus die leg ik 
gewoon uit wat we allemaal doen.”

Hoe kan ik me aanmelden als vrij-
williger? “We hebben altijd behoefte 
aan nieuwe mensen,' zegt Loes. 'Ik ben 
ook gewoon op een dag naar binnen 
gewandeld en kon meteen beginnen. 
Achter de bar zouden we bijvoorbeeld 
nog wel Marokkaanse vaders kunnen 
gebruiken. Hun vrouwen komen hier al 
lang binnen voor allerlei activiteiten, 
maar een paar mannen erbij, dat zou 
leuk zijn!”

Aanmelden voor vrijwilligerswerk 
kan door eens binnen te lopen aan de 
Tweede van der Helststraat 66 of door 

te bellen of mailen met de programma-
coördinator van Combiwel, Anna Prins 

(020 570 96 40 (dinsdag t/m vrijdag), 
a.prins@combiwel.nl).

Peter Schuite

In the picture 
Activiteiten van het Huis van de Wijk De Pijp,  
toegelicht door vrijwilligers. Deze keer barvrijwilligster  
Loes Herman

Loes Herman, gefotografeerd door Maarten Wesselink

Rialto: We Are The Best!

Stockholm, 1982. De 13-jarige vriendin-
nen Bobo en Klara zijn übercool en 
heel sterk , echte buitenbeentjes. Ze 
zijn anarchistisch en vooral fel anti-
kapitalistisch, ook al begrijpen ze niet 
helemaal wat dat allemaal betekent. 
Punkrock is hun grote, gedeelde liefde. 
Op een dag knipt Bobo haar haar af en 
meet Klara zich een hanenkam aan. 
Weliswaar kunnen ze geen noot spelen, 
ze beginnen toch een punkband - Bobo 
op drums, Klara op de basgitaar. Maar ze 
missen een gitarist en die vinden ze in de 
blonde, engelachtige Hedvig. De schijn 
bedriegt: ook zij is een echte rebel.

Rialto, Ceintuurbaan 338,  
vanaf 6 maart

Aanrader

Lentetafereel in een (nog) niet winters Sarphatipark. Foto: Maarten Wesselink

loket Zorg en samenleven blijft in De pijp
 U kunt nog steeds in Huis van de Wijk De Pijp terecht voor informatie en advies over:

| woningaanpassingen | hulp bij het huishouden | voorzieningen 
voor gehandicapten | welzijnsvoorzieningen | vervoer | mantelzorg | 

vrijwilligersactiviteiten | ondersteuning bij het aanvragen van voorzieningen |

 De spreekuurtijden zijn: 
dinsdag- en vrijdagochtend van 09.00 - 12.00 uur, woensdagmiddag van 13.30 - 16.30 uur.

Het loket is ook iedere dag telefonisch bereikbaar op tel. 020 252 4255.

De Maatschappelijke Dienstverlening is verhuisd
De wijkpost, het maatschappelijk werk en de sociaal raadslieden van Combiwel zijn verhuisd. Aan Stichting Puur Zuid is per  

1 januari 2014 de aanbesteding voor de Maatschappelijke Dienstverlening in Stadsdeel Zuid gegund. Dit betekent dat de 
maatschappelijke dienstverlening sinds 1 januari 2014 niet meer wordt uitgevoerd in Huis van de Wijk "De Pijp"

sinds 1 januari 2014 wordt de 
maatschappelijke dienstverlening uitgevoerd in:

De edelsteen, smaragdplein 3 - 5, 1074 hA Amsterdam
020 - 673 99 94

amw-deedelsteen@puurzuid.nl | sr-edelsteen@puurzuid.nl

Het maatschappelijk werk heeft telefonisch spreekuur via 020 - 673 99 94 op:
Maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 12:00 tot 13:00 uur.

De sociaal raadslieden hebben telefonisch spreekuur via 020 - 673 99 94 op:
Dinsdag en donderdag van 09:30 tot 12:00 uur.

Buiten deze tijden kunt u een antwoordapparaat inspreken.

U kunt ook via amw-deedelsteen@puurzuid.nl een mail sturen of rechtstreeks naar:
Aziza el Fazazi: aelfazazi@puurzuid.nl | Hanneke Smid: hsmid@puurzuid.nl

Jan Haakman: jhaakman@puurzuid.nl | Jeroen Relleke: jrelleke@puurzuid.nl
Sanne van de Giessen: svandegiessen@puurzuid.nl | Sara Bruinsma: sbruinsma@puurzuid.nl

Tini van der Pijll: tvanderpijll@puurzuid.nl

U kunt ook op donderdag van 09:00 uur tot 12:00 uur langskomen in het Financieel Café in De Edelsteen.

De Doe Het Zelf Groep op maandag is per 1 januari 2014 gestopt.


