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De Pijp

DE PIJP KRANT

4 mei  
her-
denking 
De Pijp
Van Woustraat 149 (nu Shisalounge 555) is 
de plek waar in De Pijp op 4 mei de jaar-
lijkse dodenherdenking plaatsvindt. Een 
plaquette in de gevel vertelt waarom. In 
de Van Woustraat 149 was tijdens de oor-
log IJssalon Koco gevestigd. Deze ijssalon 
werd geleid door de Joodse eigenaren en 
verzetsstrijders Ernst Cahn en Alfred Kohn. 
Na een confrontatie met de Duitse politie 
in de IJssalon, werden de twee Joodse ei-
genaren in 1941 gearresteerd. Ernst Cahn 
werd gefusilleerd. Alfred Kohn kwam om 
in het concentratiekamp. Als reactie op 
het verzet in IJssalon Koco werden door 
de Duitsers 400 Joden gedeporteerd. 
Deze gebeurtenissen waren een belang-
rijke aanleiding voor Amsterdammers om 
de ‘Februaristaking’ te organiseren op 25 
februari 1941. 

Programma
19.30 uur Verzamelen voor Stille Tocht 
vanaf het Van der Helstplein. Volgens de 
traditie luiden ook dit jaar weer de klokken 
van de Oranje Kerk ten teken dat de stille 
wandeling naar de Van Woustraat 149 be-
gint. 19.40 uur Start stille tocht richting 
Van Woustraat 149. Buurtgenoten dragen 
200 ballonnen mee, waaraan zelfgeschre-
ven boodschappen zijn gehecht ter nage-
dachtenis aan de slachtoffers en hoop op 
een betere wereld. 19.50 uur Welkomst-
woord door ceremoniemeester Marjolijn 
Heijnen, buurtbewoner en filmmaker. Om 
20.00 uur leidt de 13-jarige trompettiste 
Semah Misconi de twee minuten stilte in 
met de last post, gevolgd door het Wilhel-
mus gespeeld door TrioCtotdeDerde, het 
viool-, klarinet- en accordeontrio waar de 
buurtbewoners Coos Lettink en Carel den 

Hertog deel van uitmaken. Chaja Kruijssen 
deelt het oorlogsverhaal van haar moeder. 
Stella en Jan, kinderen uit de wijk, lezen 
voor uit hun interviews met ouderen die 
tijdens de oorlog in De Pijp woonden. De 
bijeenkomst wordt afgesloten met een 
woord en kranslegging door het stads-
deelbestuur. We nodigen u uit om ook 
bloemen mee te nemen en die na afloop 
neer te leggen bij het monument in de 
Van Woustraat 149.

Herdenken 20.00 uur Van Wou-
straat 149, voor de voormalige IJssalon 
Koco
Napraten Gelegenheid tot napraten 
met buren bij Stach, Van Woustraat 154 
‘Koco IJs’ bij Pasticceria, Van Woustraat 
138
Tentoonstelling ‘Oorlog in mijn 
Buurt’: 45 oorlogsverhalen uit De Pijp in 
de etalages van de Van Woustraat (van 
3- 6 mei)

De plek van herdenking is omgeven door 
oorlogsverhalen uit De Pijp. In de etalages 

aan de Van Woustraat (en andere locaties) 
zijn verhalen te lezen die zijn gebaseerd op 
interviews van kinderen met ouderen uit de 
buurt. Ze zijn gebundeld in het boek ‘Oor-
log in mijn Buurt – De Pijp.’ Zie voor meer 
informatie: www.oorloginmijnbuurt.nl

4 mei herdenking De Pijp wordt 
georganiseerd door Wijkcentrum 

Ceintuur, Minka Bos, Lies van Oekel, 
Ton van der Tas: Oorlog in mijn Buurt, 

Combiwel Jongerenwerk Younited, 
Oranjekerk, Albert Heijn Van Woustraat, 

De Pasticceria, Stach.
In samenwerking met Monique 

Wijbrands moniquewijbrands.nl, 
TrioCtotdeDerde trioctotdederde.nl, 

Marjolijn Heijnen divaproducties.nl, De 
Scholekster, De Springstok, kinderen 

en jongeren uit De Pijp,Sishalounge 
555, Pekelhaaring, Stadskantine, 

Spaghetteria, Verf en Behangzaak De 
Ru, Keukenspullen, Coffee Company 

Van Woustraat, en alle andere winkels 
die meewerkten aan de tentoonstelling 

Oorlog in mijn Buurt. 

4 meiherdenking in De Pijp met voormalig bewoner Van Woustraat Hans van Willigenburg. Foto Maarten Wesselink

Route Stille Tocht: Van der Helstplein (start 19:40 uur) Rustenburgerstraat  Korte Tolstraat  

Pieter Aertszstraat  Van Woustraat 149 (voormalige IJssalon Koco)

Tentoonstelling oorlogsverhalen in de etalage van De Ru 

Je hoeft als Amsterdammer niet ver van huis te gaan om verhalen 
over de oorlog te vinden. Soms blijkt het 'grote oorlogsverhaal' in je 
eigen straat te liggen, leerde publiciste en projectleider Minka Bos 
(zie inzet) aan 88 scholieren uit De Pijp. Ze zochten 33 oudere buurt-
genoten op om ze te interviewen over de oorlogsjaren. De kinderen 
waren vooral geïnteresseerd in het leven van alle dag. Hoe ziet dat er 
uit als je niet meer veilig een kopje suiker kunt lenen bij de buren? En 
hoe ervaar je dat als je zelf nog maar een kind bent? De buurtbewo-
ners vertelden het. Deze persoonlijke verhalen werden door Minka 
Bos gebundeld in het boek 'Oorlog in mijn buurt'. Het boek is bij di-
verse boekwinkels verkrijgbaar, in De Pijp bij: De Aanzet (1e Jacob van 
Campenstraat 10), Bruna (Van Woustraat 90), Casperle (Sarphatipark 
99) Fenix (Frans Halsstraat 88) Stach (Van Woustraat 154). Ook kunt 
u het boek bestellen via info@oorloginmijnbuurt.nl Meer informatie: 
www.oorlogindebuurt.nl 

Oorlog in 
mijn buurt

Waarom zoveel huurverhoging? 

2014 
2015

doe de huurverhogingscheck op www.huurverhoging.nl

Inhoud
2|3  Succes voor huurders
4|5  Wat kan je doen?
 6  Service en kamerhuur
 7  Gemeentebelasting
 8   Adressen gratis advies 

en hulp

Bezwaar 
kan veel 
opleveren

Mogelijk geen of minder huurverhoging

Petitie ‘Stop de 
huurexplosie’

Stookkosten te hoog:  
nu iets doen

Onderhoud slecht:  
nu iets doen

nieuwe woning:  
check de huurprijs

Bijlage: Woonlastenkrant
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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

De Typedocente Amsterdam
Cursus Blindtypen op 
de computer of 
Boekhouden voor ZZP' ers
Heeft u belangstelling? 
kijk dan op www.detypedocente.nl 
of bel 06-83320509

Nordic Walking in het Vondelpark. 
Vrijdag 10.30 uur Ing. Amstelveense weg. 

Nordic Walking in Osdorper polder.
Woensdag 09.15 uur. Bij Fysioth. Osdorp

Voor informatie: Tel. 0229-239447

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
‘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.

TIBETAANS BOEDHISTISCH
 CENTRUM en WINKEL

Reguliersgracht 25 Amsterdam

020-6205207   www.nyingma.nl

ma t/m vr 17.30 - 18.30 uur:
open les yoga of meditatie

Bel dan (020) 572 11 20  
of kijk op www.particura.nl. 

Thuiszorg
Nodig?

De basiscursus mediteren* start weer 
op dinsdag 16 sept. in de Pijp. 

Meld je aan voor 1 juli
en ontvang € 10,- korting! 

 

 

 
www.pitprojecten.nl

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

Cursussen voor ouders van 
kinderen 0-16 jaar
Positief Opvoeden voor Engels 
sprekende ouders van kinderen 
(0-12 jaar) 

Woensdagavond van 19.30- 21.45 uur op 14 -21-
28 mei, 4 juni; en 2 juli 2014. In het ouder-en 
kindcentrum de Bockesprong; Theophile de 
Bockstraat 100e

Aanmelding: oudercursuszuid@combiwel.nl en 
via de opvoedadviseurs in het Opvoedpunt in de 
beide OKC’s
020-6169276 (de Bockesprong) 020-4715492.

samen Fit 55+
Op zoek naar een sport/beweegactiviteit die bij u past! 
Bent u 55+, woont in Amsterdam zuid en u wilt graag 
sporten maar komt daar zelf niet toe. Mogelijk weet u nog 
niet wat het beste bij u en uw budget past? Wij kunnen u 
hierbij helpen! Onder begeleiding van een personal trainer 
en oefentherapeut Mensendieck werkt u wekelijks aan 
uw conditie, op uw eigen niveau. We sporten in een leuke 
fitnessschool in De Pijp en we gaan 1x per maand naar 
andere beweegactiviteiten in de wijk zodat u met meerdere 
sporten kan kennismaken. Daarnaast helpen wij u bij het 
zoeken van een sport- of bewegingsactiviteit die bij u past, 
bij een club of vereniging. Dit kan zowel individueel, samen 
met anderen of met een eigen sportmaatje zijn.

Waar Fresh fitness, Tolstraat 57-59 (De Pijp)
Wanneer Wekelijks op dinsdag 11.00-12.00 uur, van april 
t/m december 2014 Kosten € 2,- per keer.
Informatie en/of aanmelden Rick Bakker, r.bakker@
actenz.nl, (020) 788 5922 of (020) 788 5912 Renée Adelmeijer, 
r.adelmeijer@actenz.nl (020) 788 5922 of (06) 120 973 36

De cadeaus:
l  de 2-dvd Een eeuw Amsterdam (t.w.v. € 19,95)!

l  én de 100 Highlights Cruise door de Amsterdamse 

grachten voor 2 personen (t.w.v. €31,-)!  

verzorgd door Holland International Rondvaart 

l  én gratis entreebewijzen voor het Amsterdam 

Museum (1 entree bewijs t.w.v. € 11,-) én de 

tentoonstellingen van het Stadsarchief Amsterdam  

(1 entreebewijs t.w.v. € 6,-)!

Spectaculaire 
aanbieding!

Ja, ik neem een jaarabonnement (10 nrs) op Ons Amsterdam!
1 jaar voor slechts € 53,50 € 29,95! + Een eeuw Amsterdam (2-dvd) + de 100 Highlights Cruise voor 2 personen +  
entreebewijs voor het Amsterdam Museum + entreebewijs voor het Stadsarchief Amsterdam

naam  ______________________________________________________________

adres  ______________________________________________________________

postcode  __________________ plaats ____________________________________

telefoon  ____________________________________________________________

e-mail  _____________________________________________________________

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

www.OnsAmsterdAm.nl

1 jaar Ons Amsterdam voor  
slechts €53,50 €29,95 + 4 cadeaus t.w.v. €67,95! 

ons

Ken je stad, lees

PIJ-4-2014

Ontdek het fascinerende 
heden én verleden van 

Amsterdam!
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Energiespreekuur helpt bij onduidelijke energienota's
Huurders lopen vaak vast in 
de onduidelijke informatie op 
hun jaarlijkse energienota. 
Zo is het voorschotbedrag 
op de nota gebaseerd op het 
verwachte energieverbruik. 
Het kan dus nuttig zijn om na 
te gaan of die verwachting 
wel aansluit bij het werkelijke 
verbruik.
Maar misschien nog belangrijker: zijn de 
getoonde prijzen van de energieproduc-
ten nou inclusief BTW of juist exclusief?

Al eerder vermelde de Autoriteit Consu-
ment en Markt (ACM) in een onderzoek uit 
2013: “(...)Slechts 13% van de consumen-

ten kan de link leggen tussen het aanbod 
van de energieleverancier, zijn contract en 
de informatie op zijn nota. Dit belemmert 
consumenten bij het maken van een goed 
geïnformeerde keuze(...)”

Imre Doff, energiemedewerker bij het 
Wijksteunpunt Wonen komt dit soort 
vragen geregeld tegen tijdens zijn ener-
giespreekuur “Vaak werpen mensen een 
vluchtige blik op hun energienota, om ’m 
daarna snel op te bergen, maar in tijden 
van crisis wil je toch op de kleintjes letten. 
Daarom komen mensen steeds vaker langs 
bij het energiespreekuur met vragen over 
hun energienota.” Hij voegt er aan toe dat 
de eerste stap naar een zuinigere energie-
huishouding begint bij een beter begrip 
van het energieverbruik. Pas dan wordt 
ook echt duidelijk waar de besparing te 
halen valt. 

Tweederde van de energierekening be-
staat uit gaskosten. Het overgrote deel 
daarvan wordt veroorzaakt door stook-
kosten. De thermostaat een graad lager 
zetten kan al 7% op de gasrekening sche-
len. Daarnaast betalen huurders maar al 
te vaak onnodig veel voor energie omdat 
hun huis slecht is geïsoleerd. Die kos-
ten kunnen relatief eenvoudig worden 
voorkomen door aanpassingen aan uw 
woning. Mocht u dat in overweging ne-
men dan kan aan huis een energiecheck 
worden gedaan. 

U kunt elke woensdag van 12:00 tot 15:00 
uur terecht op het spreekuur in ‘Het Groen 
Gemaal’ in het Sarphatipark. De Buurt-
EnergieWinkel daar is een informatiepunt 
voor energiebesparing en een plek waar 
buurtbewoners zich kunnen organiseren 
om duurzame initiatieven te ontwikkelen. 

Ook is het een scholingsruimte en een 
plek waar een beperkt aantal besparings-
producten zijn te zien en af te halen. Het 
doel van de BuurtEnergieWinkel is om 
bewoners te helpen hun woning energie-
zuiniger te maken om daarmee de woon-
lasten te verlagen. 

De BuurtEnergieWinkel wordt geleid door 
bewoners, het Wijksteunpunt Wonen 

Zuid, het Wijkcentrum Ceintuur, het Groen 
Gemaal en het Amsterdams Steunpunt 

Wonen.

Mischa Meerburg 

buurtenergiewinkel

Buurtboomtuintegel
Voor je het weet stap je er bovenop, de buurt-
boomtuintegel. Hij markeert een door een buurt-
bewoner zelf aangelegde boomtuin die bij het 
stadsdeel staat geregistreerd. De schoffelaars van 
het stadsdeel zien aan de groene tegel dat een 
buurtbewoner de boomtuin heeft geadopteerd 
zodat ze weten dat ze hier niets hoeven te doen. 
Bij werkzaamheden aan de boom krijgt de buurt-
bewoner tijdig een berichtje zodat die zonodig zijn 
planten kan redden. Zo'n tegel wordt geplaatst bij 
iedere geadopteerde buurtboomtuin in Amster-
dam -Zuid. Wilt u ook een boomtuin adopteren? 
Op www.buurtboomtuin.nl leest u hoe u dat kan. 
Of neem contact op met het Natuur&Milieuteam 
De Pijp. t. 4004503

Hoe gevaarlijk zijn UMTS 
masten?
Ook in De Pijp staan flink wat UMTS masten, mas-
ten die de mobiele communicatie mogelijk maken 
door radiogolven. Steeds meer onderzoek wijst 
uit dat de straling schadelijk is voor de gezond-
heid. Omringende Europese landen hebben dan 
ook veel striktere normen over plaatsing van deze 
masten in dichtbevolkt gebied. In De Pijp zijn be-
woners een groep begonnen om plaatsing van de 
masten aan te kaarten. Niet om mobiele commu-
nicatie volledig af te schaffen, wel om te komen 
tot een gezond gebruik ervan. De komende tijd 
zullen we bijeenkomsten en informatie- avonden 
organiseren. Meedoen of op de hoogte blijven? 
Mail dan naar umts.verwijderen@gmail.com. U 
kunt ook zelf beschermende maatregelen nemen, 
zie hiervoor onder andere: www.wanttoknow.nl

Doe mee met Verborgen Parels 
in het HSK
Voor het Hercules Segherskwartier (HSK) zijn we 
nog op zoek naar Verborgen Parels. Op 20 juni 
gaan de deuren open in de buurt om daar onont-

dekte schatten te vinden. 
Ook meedoen? Alles is mogelijk: een dansvoor-
stelling in uw portiek, poëzie voordragen in de 
slaapkamer, kunst tentoonstellen of kookkunsten 
laten proeven. Hoeveel Verborgen Parels heeft 
de HSK? Meer informatie, vragen of aanmelden: 
info@wijkcentrumceintuur.nl

Picklebal uitproberen?
Zin om weer eens een nieuwe sport uit te probe-
ren? Picklebal zou wel eens de nieuwe rage kun-
nen worden. Het is een racketsport die tennis, 
badminton en tafeltennis combineert. Het spel is 
eenvoudig en gemakkelijk te leren .
Picklebal is komen overwaaien vanuit de Verenig-
de Staten waar het vooral onder senioren de snelst 
groeiende sport is. Het spel wordt zowel enkel als 
dubbel gespeeld op een veld van ongeveer veer-
tien bij zes meter, met een net in het midden. 
Op 16,17 en 18 mei organiseren wij een internati-
onaal picklebaltoernooi in Amsterdam. Het toer-
nooi staat open voor alle niveaus en word geor-
ganiseerd door de Amsterdam Pickleball Players, 
met deelnemers uit de USA, Canada, Engeland en 
India die speciaal voor dit toernooi naar Neder-
land komen.
Picklebal uitproberen? U bent bent elke woensdag-
avond (t/m 14 mei) van harte welkom in Sporthal 
De Pijp van 18.30-20.30 (23 april van 19-21 uur). We 
starten altijd met een introductie-clinic voor de 
nieuwkomers. Inschrijven voor het internationale 
picklebaltoernooi kan tot 1mei op website
www.picklebal.nl

Opening Digitaalcentrum +
Taalwijzer van Combiwel is een gratis (!) open 
studiecentrum voor inburgeren gestart. Bewo-
ners uit stadsdeel Zuid kunnen er zelfstandig via 
de computer Nederlands leren. Sinds 2013 worden 
inburgeringscursussen niet meer gratis aangebo-
den en daarom is het belangrijk dat er toch een 
mogelijkheid is om te oefenen voor het inburge-
ringsexamen. Het studiecentrum is ook bedoeld 
voor inburgeraars die een staatsexamen afleggen 
om daarna een opleiding te volgen. Maar ook wie 
hier al langer woont en de Nederlandse taal beter 
wil leren kan er terecht. De conversaties worden 
geleid door een NT2-docent. Die is ook aanwezig 
om vragen te beantwoorden en cursisten te be-
geleiden bij het schrijven van een sollicitatiebrief 
of het werken op een computer. 

Het Digitaalcentrum+ wordt georganiseerd door 
Combiwel in samenwerking met stadsdeel Zuid.

de Pijp
16e

Passe-partouts zijn te koop bij alle deelnemende tuinen, o.a.:
Vereniging Frans Halstuinen, Frans Halsstraat 16 K 
Oranjekerk, Hoek Tweede van der Helststraat / van Ostadestraat

Informatie:
Mini Groot, 
Telefoon: 020-6719765  
E-mail: minigroot4@hotmail.nl    

OpenTuinenDag

zaterdag 28 juni 2014
11.00 tot 17.00 uur

Passe-partout:  2,50 euro 
Opentuinen

Kom gezellig meehelpen, bel Thea voor meer informatie: 020-400 45 03

Zaterdag 3 mei
  11-16.00 uur in het Sarphatipark

MARKT
Tot zover (19-03)bekend:

Planten van het Groen Gemaal, Biologische Kwekerij 
Van Houtum, Kwekerij De Ent, Kwekerij De Morgen en de 
Bloemenboot, Eigen kweek van Toos Tuin, vergeten groenten 
van Elzo;  Producten van Bio-Kultura, Floratura, 
Stichting Stadshout en heerlijke biologische hapjes en 
drankjes van Ratatouille Traiteur, Rood met zwart stippen; 
Informatie Eten uit de Stad, Open Tuinendag De Pijp, 

Organisatie: Natuur&Milieuteam Zuid nmt@wijkcentrumceintuur.nl

Opening van het digitaalcentrum in het Huis van de Wijk op 22 april in aanwezigheid van Marijn van Ballegooijen 

(Sociale Zaken Bestuurscommissie Zuid) en Hans Zuiver (directeur Combiwel). Foto: Maarten Wesselink

Opening Lies Visserbrug in het Sarphatipark op 2 april door haar kinderen. 

Foto: Maarten Wesselink
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En hier is alweer de tweede 
kandidaat van onze wedstrijd 
De Leukste Straat van de 
Pijp, De Daniël Stalpertstraat. 
Na de aftrap in onze 
vorige editie, met de 2e 
Sweelinckstraat, kwamen 
er veel reacties binnen. Die 
hopen we allemaal te kunnen 
presenteren, om mee te 
dingen naar de ‘Leukste Straat 
van De Pijp Prijs’. Die wordt in 
de lente van 2015 op een nader 
te bepalen datum uitgereikt.

 
Bij de Daniël Stalpertstraat gaat het om het 
deel bij de Ruysdaelkade, hoek Frans Hals-
straat. Frederique Dingemans is woord-
voerster namens de betrokken bewoners. 
Ze vertelt dat haar straat 30 maart alweer 
de tweede editie van de zogenoemde Da-
niel Stalpert Schoonnmaakdag heeft ge-
houden.

 Dingemans: ‘’Dat was een zeer geslaag-
de dag met een grote opkomst. We hebben 
de straat weer flink schoon gemaakt en 
nieuwe planten in geveltuinen en bloem-
bakken geplaatst. De planten, onder ande-

ren viooltjes, kregen we van het stadsdeel 
dat ook dit jaar weer geweldig meehielp. 
Zo leverden ze ook een speciale veegwa-
gen, bezems en afvalprikkers. Een bewoon-
ster gaf een poppenkastvoorstelling voor 
de kinderen. En natuurlijk, na de gedane 
arbeid was er ook tijd voor een borreltje en 
een hapje. Al met al zeer geslaagd!’’

 
Hoe is het initiatief tot het verbete-
ren van de straat ontstaan?
‘’ In 2011 zijn we met een groepje van acht 
bewoners bij elkaar gekomen om een 
straatfeest te organiseren. Er was duide-
lijk behoefte aan meer verbinding tussen 
de bewoners onderling. De vergaderingen 
(‘borrels’) die we vervolgens hielden wa-
ren eindeloos gezellig en het uiteindelijke 
resultaat was groots! We hadden uit alle 
hoeken sponsors geregeld waardoor we 
ook echt iets konden neerzetten. Daarbij 
hebben we ook de talenten van onze eigen 
straatbewoners ingezet. 

Zo stond iemand met een eigen cate-
ringbedrijf noedels te maken, een dj uit 
de straat verzorgde de muziek en een an-
dere bewoner gaf een optreden met haar 
bluegrass-bandje. Voor de kinderen was 
er een springkussen, een popcornmachine 
en een knutseltafel. Wijnhandelaar Van 
Krimpen hield een wijnproeverij en er was 
een spreker die wat kwam vertellen over de 
geschiedenis van onze straat. 

Het was een groot succes en daarmee 
werd de basis gelegd voor veel meer 
mooie initiatieven. Zo hebben we in 2013 
een aanvraag voor een budget ingediend 
bij de gemeente om onze straat te ver-
fraaien en aantrekkelijker te maken. De 
5000 euro die we kregen is inmiddels goed 
besteed.’’

Wat is daar zoal mee gedaan om jullie 
straat er extra mooi/verzorgd te 
laten uitzien? 
‘’Er zijn vogelhuisjes tegen de gevels ge-
plaatst, er is een vierkante meter moestuin 
voor de kinderen gekocht en daarin heb-
ben we met biologische zaadjes groenten 
gekweekt waar de buurt van heeft kunnen 
eten! Voor de kinderen gaan we nog een 
speeltuintje bouwen. Ook zijn bestaande 
grijze saaie bloembakken versierd met 
mozaïek en beplant met kruiden en prach-
tige planten. Verder is er een borreltafel 
aangeschaft die we regelmatig gebruiken 
voor een gezellig praatje, met drankje erbij 
natuurlijk.

Ook hebben we een nieuw straatbord 
laten maken met een prent van de vierde 
uitleg van de grachtengordel, ontworpen 
door stadsbouwmeester Daniel Stalpert. 
De onthulling was natuurlijk weer een 
feestje waard en wederom kwamen vele 
straatbewoners naar de onthulling van dit 
prachtige bord.’’

Zijn alle bewoners van de straat 
betrokken?
‘’ We hebben nu een mailinglijst van onge-
veer 45 bewoners. Met elkaar overleggen 
we over te nemen besluiten. Dan wordt er 
vergaderd, geïnventariseerd wat de voor-
stellen zijn en gestemd. Heel democratisch 
dus. Toen ik een oproep deed voor deel-
name aan deze wedstrijd op onze faceboo-
kpagina kreeg ik meteen positieve reacties. 
Een bewoner schreef: “De leukste straat 
van Amsterdam is het al, dus dan moet De 
Pijp ook wel lukken!” Een andere bewoner 
meldde: “Wij zijn niet de leukste maar de 
allerleukste straat! En het extra leuke is dat 
zelfs bewoners van de pre-facebook ge-
neratie op facebook zijn gegaan omdat ze 
enthousiast zijn en graag via deze weg op 
de hoogte willen blijven.’’

 
Zijn jullie tevreden of zijn er nog 
(speciale) wensen?
‘’We zijn allemaal heel tevreden. De be-
trokkenheid is groter, mensen kennen 
elkaar beter. Door dit initiatief zijn we als 
straat veel hechter geworden. Je kunt niet 
meer door ons straatje lopen zonder even 
een praatje te maken met elkaar. Er wordt 
beter gelet op afval, de straat is schoner, de 
bewoners vegen hun stoepje en de boom-
cirkels worden nu schoongehouden en 
staan vol met planten en bollen. 

 We gaan gewoon door met het orga-

niseren van leuke acties, zoals de Daniël 
Stalpert Schoonmaakdag, waar we een 
jaarlijks terugkerend evenement van wil-
len maken. En we hebber het idee voor een 
Buurt Bazaar Live; een marktplaats voor de 
buurt. De bazaar bestaat nu uit 165 leden 
die spullen weggeven, ruilen of verkopen. 
Met dit initiatief wordt niet alleen de straat 
hechter maar de hele Pijp!’’, aldus Frederi-
que Dingemans.

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.

« 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? 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 Daniël stalpertstraat de leukste straat van De Pijp ?
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Zodra het mooi weer is zoeken 
bewoners van De Pijp massaal 
een van de vele terrassen 
in de buurt op, of gaan ze 
lekker naar het Sarphatipark. 
Ondanks dat er in dit park 
niet meer gebarbecued mag 
worden, blijkt dit verbod niet 
te werken. 

Sterker nog: het wordt gewoon gene-
geerd. Vroeg in de lente waaiden de eerst 
braadgeuren en rookpluimen al weer over 
de frisgroene bomen van het net uitge-
botte park. 

Jan Willem Brals van de Vereniging 
Vrienden van het Sarphatipark: “Inder-
daad dat heb ik ook gezien. Als we signa-

leren dat er gebarbecued wordt, bellen 
we de gemeente. We hebben goede con-
tacten met ze en overleggen regelmatig. 
En als het echt te gek wordt bellen we de 
politie. Die heeft het park trouwens in hun 
surveillanceschema opgenomen en komt 
’s middags vaak langs om te controleren.”

Vuur, vlees en alcohol  
is géén goede combinatie
Met de zomer in aantocht moet park-
bezoekers duidelijk gemaakt worden 
dat barbecuen toch echt verboden is. 
Jan Willem Brals: “Op ons voorstel zijn 
er nieuwe en duidelijkere verbodsbor-
den geplaatst. Dus dat kan niemand 
ontgaan. Maar alles valt of staat met 
handhaven. We laten het overigens niet 
alleen afhangen van de handhavers, wij 
stappen zelf ook op mensen af. Dat is wel 
effectief. We hebben gemerkt dat er een 
diverser publiek in het park komt: meer 
ouderen en ouders met kleine kinderen. 
Dat komt de sfeer ten goede. Want vuur, 

vlees en alcohol is géén goede combina-
tie voor een prettige sfeer.”

Handhaving niet altijd mogelijk
Volgens de Afdeling Handhaving van 
stadsdeel Zuid wordt er zodra het mooi 
weer is streng gehandhaafd in het Sarp-
hatipark. “Het kan natuurlijk voorkomen 
dat we niet in het park aanwezig zijn, want 
we kunnen natuurlijk niet op elk moment 
controleren”, aldus Afdeling Handhaving. 
“Mocht er toch gebarbecued worden en er 
zijn geen handhavers, dan is het beste om 
hiervan melding te maken via de website 
van stadsdeel Zuid. Deze meldingen wor-
den twee à drie keer per dag bekeken en 
behandeld. Ook ’s avonds, want de afdeling 
werkt door de week van 07.00 tot 24.00 uur 
en in het weekend zelfs tot 03.00 uur.”

De suggestie dat de handhavers soms 
niet ingrijpen om een nare situatie te 
vermijden of niet over de juiste sociale 
vaardigheden beschikken, wijst Afdeling 
Handhaving resoluut af. “Dat is echt niet 

het geval. De handhavers hebben wel 
degelijk de juiste sociale vaardigheden 
in huis om overtreders aan te spreken. 
Ze hebben een speciale opleiding gehad 
en zijn gediplomeerd. Handhaver is een 
serieus beroep en zij weten precies hoe ze 
mensen moeten aanspreken.”

Voor meldingen over barbecuen in het 
Sarphatipark gebruikt u het formulier 

Meldingen Openbare Ruimten op  
www.zuid.amsterdam.nl.

Willem de Blaauw

De heliogravures van verhalenverteller Bart Reindersma

De buurtkwestie

Ondanks verbod toch wéér barbecuers in Sarphatipark

Kunst- en cultuursalon De Keyserkring 
gaat dit jaar van start met een lezing van 
kunstenaar Bart Reindersma over zijn he-
liogravures. Onlangs was hij nog in het 
nieuws met zijn heliogravure van de ets 
‘Ecce Homo’ van Rembrandt. In het Wijk-
centrum Ceintuur is binnenkort een ten-
toonstelling van zijn werk te zien: grote 
heliogravures en met de hand gedrukte 
kaarten. In 2012 won Reindersma de Prix 
d’Albert op het Nazomerfestival De Pijp. 
Daar presenteerde hij zich als verhalen-
verteller. 

“De heliogravure is een weergaloze 
techniek. Ik ben de enige in Nederland 

die er nog mee kan werken. Als je een 
reproductie maakt van een bestaande ets 
lijkt die zo op het origineel dat het grenst 
aan een vervalsing. In opdracht van het 
Rijksmuseum heb ik heliogravures ge-
maakt van etsen van Rembrandt. Voor 
het Rembrandthuis maak ik een nieuwe 
gravure van de ets Ecce Homo. Deze tech-
niek, rond 1860 ontstaan, is zo bewerkelijk 
dat ze commercieel niet interessant meer 
is. Ik werk er al 35 jaar mee en heb de 
heliogravure uiteindelijk aangepast met 
computertechniek om het beeld beter te 
kunnen bewerken. Maar het wezen van de 
techniek heb ik kunnen behouden. 

Je bent ook verhalenverteller.  
Hoe is dat zo gekomen? 
“Ik stond met mijn tekeningen en etsen 
op een maritiem festival in Bretagne. Een 
Fransman werd zo enthousiast van mijn 
idee om een vertelvoorstelling te maken 
over de legende van de Vliegende Hollan-
der dat ik er gelijk mee ben begonnen. Die 
legende is daar veel bekender dan bij ons. 
Het jaar daarop had ik er in Bretagne zo’n 
succes mee dat ik ben doorgegaan met het 
vertellen van historische verhalen. Ik heb 
ooit een dag in de week voor de klas ge-
staan en maakte van het verhalen vertel-
len een echte geschiedenisles. Met de kin-

deren maakte ik ook etsen. Eerst moesten 
ze de techniek onder de knie krijgen en als 
ze dan het resultaat van hun eigen ets za-
gen waren ze als een bloem die open gaat. 
Ik stond versteld van wat ze maakten. Als 
ze vroegen hoe het nog beter kon wist ik 
vaak niets meer te noemen.” 

Hoe ziet je expositie er in het wijk-
centrum straks uit? 
“Dan hangen de muren er vol met Am-
sterdamse stadsgezichten en veel histo-
rische en maritieme taferelen. Allemaal 
heliogravures, grote etsen en kleine met 
de handgedrukte kaarten. Ik doe alles op 

mijn eigen drukpers. In de afgelopen 35 
jaar heb ik er veel gemaakt. Toch is de pro-
ductie niet eindeloos want ik maak ze met 
de hand, één voor één. Het is zwaar werk 
maar ik geniet er echt van. Iedere keer als 
ik een nieuwe etsplaat voor de eerste keer 
onder de drukpers leg klopt het hart me 
in de keel. Het is de spanning of het wel 
lukt. Als het goed is heb je een loep nodig 
om het verschil te zien tussen de heliogra-
vure en het origineel. Deze techniek krijg 
je niet zomaar onder de knie. Je moet erin 
groeien. Ik kan nog zoveel over de helio-
gravure vertellen. Het is mijn lust en mijn 
leven. Ik ben er nu al 35 jaar mee bezig. 
Het is nog steeds mijn passie. 

De Keyserskring
De kunst- en cultuursalon De Keyserkring 
gaat het derde seizoen in. Kunstenaars en 
kunstkenners geven lezingen over onder-
werpen die in en rond De Pijp spelen. Dit 
jaar zijn er bijeenkomsten op 7/5, 28/5, 2/9, 
17/9, 5/11 en 3/12. Op 7 mei is er een lezing 
door Bart Reindersma en op 28 mei een 
excursie naar Grid Photofestival dat ook in 
Cultuurcentrum de Diamantslijperij (Tol-
straat 129)een expositie organiseert. 
7 mei: Lezing door kunstenaar en verteller 
Bart Reindersma; 15.00 uur: Inloop
15.30 – 17:30: Lezing door Bart Reindersma; 
Toegang: gratis, consumpties tegen beta-
ling; Lokatie: Bezoekerscentrum De Dage-
raad, Burgemeester Tellegenstraat 128

Tentoonstelling
Bart Reindersma exposeert met heliogra-
vures en handgedrukte kaarten in 
Wijkcentrum Ceintuur, Gerard Doustraat 
133; Open: ma t/m do 11:00 - 17:00 uur 
Datum was tijdens het ter perse gaan van 
deze uitgave nog niet bekend.
De kaarten op de expositie zijn ook te 
koop. (met certificaat en korte uitleg van 
de techniek van de heliogravure)Meer in-
formatie www.bartreindersma.com

Maarten Wesselink

Bart Reindersma als verhalenverteller op het nazomerfestival 2012. Foto: Maarten Wesselink

Sarphatipark zomer 2013. Foto: Maarten Wesselink
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Stuur of mail uw oplossing naar
•	Redactie Pijpkrant, Wijkcentrum Ceintuur, 
 Gerard Doustraat 133, 1073 VT Amsterdam, 
 o.v.v. oplossing filippine mei. 

•	pijpkrant@wijkcentrumceintuur.nl

Onder de goede inzendingen worden  
2 vrijkaartjes verloot voor Rialto.

Oplossing maart Horizontaal: 5.schot 
op doel 7.tunnelvrees 8.smog 9.ventweg 
11.kortingsactie 14.spoel 15.tiptop 16.knots 17.ons. 
Verticaal: 1.schuimkoppen 2.poenig 3.koeloven 

4.tegenwichten 6.deren 10.griep 12.Twent 13.smid

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

DePijpFilippine door Christine Westerveld

Bemiddelings-
kosten

Het is alweer een tijdje geleden 
dat een huurder zich veront-
waardigd bij het Woonspreekuur 
meldde. Hij had aan een bemid-
delingsbureau een flink bedrag 
‘commissie’ moeten betalen en 
vond dat achteraf toch wat veel. 
De huurprijs van zijn woonruimte 
bedroeg € 1.250 per maand, zodat 
het bureau hem € 1.512,50 (een 
maandhuur vermeerderd met 
BTW) in rekening bracht. Hij had 
hiervoor immers getekend, zo 

verdedigde het bureau zich.
De huurder had niets anders 

gedaan dan gereageerd op een 
advertentie op internet. Het 
bemiddelingsbureau had die ad-
vertentie geplaatst. De verhuur-
der van de woonruimte had zich 
kennelijk bij het bureau gemeld 
en het bureau gevraagd om een 
huurder voor zijn woonruimte te 
vinden. De vraag dringt zich dan 
op voor wie het bureau eigenlijk 
werkzaam is: voor de verhuurder 
(die een huurder zoekt), of voor 
de huurder (die een woning 
zoekt)?

De rechtspraak is hier duidelijk 
over: als het bureau adverteert 
met een woonruimte, dan moet 
de verhuurder als opdracht-
gever van het bureau worden 
aangemerkt. En in dat geval is 
de huurder geen kosten aan het 
bureau verschuldigd, óók niet als 
de verhuurder het bureau hele-
maal niets heeft betaald. De wet 
heeft namelijk bepaald dat een 
bemiddelingsbureau maar voor 
één partij tegelijk werkzaam kan 
zijn. Het bureau mag alleen zijn 
opdrachtgever een nota sturen.

De zaak werd aan de rechter 

voorgelegd en onlangs werd 
vonnis gewezen: het bureau moet 
de bemiddelingskosten volledig 
aan de huurder terugbetalen, ver-
meerderd met proceskosten. De 
uitspraak van de rechter heeft tot 
gevolg dat vrijwel iedere huurder 
die bemiddelingskosten aan een 
bureau heeft betaald, deze kosten 
achteraf kan terugvorderen en 
bemiddelingsbureau’s zien hun 
verdienmodel langzaam in elkaar 
storten. 

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?

Giamconsent aliquipis el ing euissisis ad dunt wiscipit incilla faccum ipit, quamcon sequam, velisi.

Ulla feu feuipit ut lorper sequatio eraesto el estionum ad minit ilit augait nullaore veliquip eros nullan

Zet de gevraagde woorden of namen in het bijbehorende  balkje in 
het diagram. Vakjes met eenzelfde cijfer krijgen eenzelfde letter. Na 
correct invullen verschijnt in de grijze vakjes van boven naar beneden 
de oplossing.

1. Amsterdamse stadsarchitect, die o.a. de Westerkerk ontwierp 
(7,2,6) 2. Zo heette de Albert Cuypstraat vóór de drooglegging tus-
sen 1882 en 1890 (14) 3. Dit water vormt de zuidelijke grens van De 
Pijp (14) 4. Componist, begraven in de Oude Kerk, waar hij organist 
was (9) 5. Titel van recent verschenen boek, waarin buurtbewoners 
verhalen over hun belevenissen als kind in De Pijp in de Tweede We-
reldoorlog (6,2,3,5) 6. Architect die aan de basis stond van Plan Zuid 
(7) 7. Arts die zich in de 19de eeuw inzette voor de verbetering van 
de leefomstandigheden van de armen (6,8) 8. Muziekcentrum in De 
Pijp (2,7) 9. Aan de kleur van de daklijst van dit gebouw kan men 
zien wat voor weer het de volgende dag wordt (10) 10. Gebouwtje 
in het Sarphatipark , waar u planten, zaden en bollen kunt kopen.

1
9. 5. 3. 11. 6. 10.

2
7. 1. 4. 2. 10. 8.

3
8. 5. 11. 5. 1.

4
10. 11. 2. 6.

5
8. 5. 2. 4. 5.

6
5. 7. 11.

7
10. 4. 11. 5. 9. 7.

8
11. 7. 3.

9
6. 5. 9. 11.

10
1. 5. 11. 11. 7. 2.
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Shambhala is een boeddhistisch meditatie-
centrum in de eerste Jacob van Campenstraat 
nr.4. Elke eerste en derde woensdag van de 
maand vindt hier Young Sangha Nights plaats, 
een meditatieavond voor jongeren tussen de 
15 en 35 die wat meer rust in hun leven zoeken 
en geïnteresseerd zijn in het boeddhisme. Als 
je nog geen ervaring hebt met meditatie is de 
avond een leuke kennismaking. Er wordt veel 
uitgelegd en je kunt vragen stellen en erva-
ringen uitwisselen. 

De avond begint om 19.30 uur met thee en 
koekjes en om 20.00 uur begint de meditatie. 
Om 22.00 uur eindigt de avond en daarna is 
er kroegbezoek voor wie nog na wil kletsen. 
Een paar vragen aan Bea de Munnik, coördi-
nator van de Young Sangha Nights.

Wat leer je door mediteren? Dat is een 
goeie vraag; het enige echte antwoord is 
dat dit per persoon verschilt. Als je gaat me-
diteren neem je even een stapje terug en zit 
je alleen met jezelf. Zo geef je aandacht aan 
dingen die je al met je meedraagt. Je kunt 
niet meer aan jezelf ontsnappen. 

Wat zijn de thema’s van Young Sangha 
Nights? We houden het vaak praktisch waar-
door jongeren kunnen terugkoppelen naar 
hun dagelijks leven. Onderwerpen als liefde 
en relaties komen aan bod: hoe je aan jezelf 
voorbij kunt gaan en je erin kunt verliezen. 
Door meditatie kun je uit de situatie stappen 
en even naar jezelf kijken met andere ogen. 
Andere thema’s zijn onzekerheid in je werk of 
studie, het gebruik van je zintuigen en hoe je 
in relatie staat tot de wereld om je heen.

Waar komt de naam Shambala vandaan?
Het verhaal van Shambala representeert 
een koninkrijk waar mensen samen leefden 
vanuit vriendelijkheid en zachtaardigheid. 
 

Kijk voor meer informatie op www. 
shambhala.nl of volg Young Sangha Nights 

op facebook. De volgende bijeenkomsten 
vinden plaats op woensdag 7 mei en 21 mei. 

Toegang is gratis maar donaties zijn altijd 
welkom.

Tekst en beeld: Sofie Marie van den Berg 

prenten van weleer
Als je in de buurt op zoek gaat naar dit hofje 
zul je het niet vinden. Het werd gebouwd 
in 1867 en stond aan de Singelgracht, de 
latere Stadhouderskade. Het gebied was 
nog zeer landelijk; de bewoners keken aan 
de achterkant uit over weilanden en zagen 
de molens, die langs de Zaagmolensloot 
stonden.

Die landelijke rust is echter van korte 
duur. In hetzelfde jaar wordt de eerste steen 
gelegd voor de bierbrouwerij van Heineken 
iets verderop. De stad Amsterdam maakt 
zich op voor zijn tweede Gouden Eeuw. 
De industrialisatie komt op gang, mensen 
trekken massaal richting stad en uitbreiden 
wordt noodzakelijk. De weilanden en mo-
lens moeten plaatsmaken voor huizen en 
de eerste straten worden aangelegd in een 
nieuwe buurt: De Pijp.

De stichter van het hofje was Jacob de 
Vos Jacobszoon, zakenman en kunstlief-
hebber. Hij vernoemde het naar zijn vrouw 
Henriëtte Wurfbain en zo ontstond het 
Henriëttehofje. Het bood onderdak aan 
tien oudere alleenstaande dames.

Naast het Henriëttehofje vestigde zich 

de Rijksacademie voor Beeldende Kunsten. 
Die staat er na bijna 140 jaar nog steeds, in 
tegenstelling tot het Henriëttehofje, dat in 
de jaren vijftig werd afgebroken wegens 
bouwvalligheid. 

In 1959 kwam er een nieuw gebouw, 
ontworpen door architect Mart Stam. 
Achter de pui van staal en glas zetelde de 
Geïllustreerde Pers, uitgever van o.a. Mar-
griet en Donald Duck. Later vestigde het 
Bevolkingsregister zich in het pand en nu 
wordt het door verschillende bedrijven en 
instanties gebruikt. 

Tegenwoordig is de Stadhouderskade 
door de verkeersdrukte een van de sme-
rigste straten van Amsterdam. En mocht je 
je weer eens ergeren aan al die drukte en 
viezigheid, keer dan met dit beeld van het 
Henriëttehofje voor ogen terug naar de tijd 
dat Amsterdam nog zwanger was van De 
Pijp en de buurt een polder was, met zijn 
molens, herbergen, paden, sloten, vee en 
polderhuisjes...

Ton van der Tas | Meer prenten zien?  

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

Het Henriëttehofje

gespot in de pijp Shambhala

Tijdschrift Inclusief: schrijfproject voor nieuwe Nederlanders
Sinds 2008 bestaat het (gratis) 
tijdschrift Inclusief, waarin 
nieuwe Nederlanders de kans 
krijgen artikelen en reportages 
te schrijven. In maart werd 
in Café De Punt de laatste 
uitgave gepresenteerd. 
Het tijdschrift is een uitgave van Stich-
ting Inclusief, die nieuwe Nederlanders 
die in Amsterdam wonen de mogelijk-
heid biedt de Nederlandse taal beter 
te leren beheersen en vooral hun com-
municatieve vaardigheden wil leren 
verbeteren. Zo vertelt medewerker Ani 
Kusmenoglu dat de taalcursussen die 

ze gewoonlijk krijgt meestal een beetje 
saai zijn, maar dat ze met het schrijven 
voor Inclusief de taal pas echt in praktijk 
kan brengen. Inclusief is voor iedereen 
die Nederland vanuit het perspectief van 
buitenlanders wil ervaren, zo vindt Ani 
Kusmenoglu.

Elke editie van Inclusief heeft een ei-
gen thema en concentreert zich op een 
stadsdeel. Zo heeft de editie die in maart 
uitkwam 'De grens' als onderwerp. Soria 
uit Egypte schreef een artikel over social 
media en de kloof die hierdoor tussen 
ouders en kinderen kan ontstaan. Er 
staat een filosofisch stuk in over de be-
tekenis van vrijheid door de ogen van 
een Japanse deelnemer en een komische 
column over integreren door een Colom-

biaanse met schrijversambitie.
Per editie verandert de samenstelling 

van de redactie. Zo werd de editie over 
Amsterdam-Zuid gemaakt door mensen 
die ook in dit stadsdeel wonen. Voordat 
ze hun artikelen uitwerken, krijgen de 
redactieleden een mini- opleiding jour-
nalistiek: gastdocenten geven o.a. les in 
fotografie en interviewtechnieken. De 
gelegenheids-journalisten worden in 
een razend tempo klaargestoomd om 
Inclusief in elkaar te zetten. 

Inclusief is gratis, wordt huis-aan-huis 
verspreid en is te vinden op leestafels 
van café's, theaters en bibliotheken in de 
hele stad. Meike van der Lippe, initiatief-
nemer van het tijdschrift hoopt zo snel 
mogelijk weer een nieuwe editie te kun-

nen starten. Er is veel interesse voor een 
volgende editie in Amsterdam Zuid. En 
er ligt een plan om een nieuwe redactie 

in Amsterdam Noord te vormen. 

Anouk Verburg

Redactieleden Inclusief bij presentatie tijdschrift in Café De Punt. Foto: Maarten Wesselink
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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

Wie en wat? Elske van Caspel helpt 
mensen met hun post en administra-
tie. Veel ouderen (maar niet alleen 
zij) wonen zelfstandig maar hebben 
geen overzicht over hun financiële 
zaken. Elske legt uit: “Iemand kan licht 
dementerend zijn, beheerst de Ne-
derlandse taal niet voldoende of kan 
vanwege slechte ogen niet goed meer 
lezen. Bovendien hebben veel mensen 
niet alleen moeite met bankafschrif-
ten en dergelijke maar ook met alles 
wat digitaal is.” 
Elske heeft op het ogenblik één cliënt, 
maar dat zijn er ook wel eens meer, ze 
komen en gaan. “Het ligt eraan wat 
er op me af komt en hoeveel tijd ik 
kan vrijmaken. Ik heb een voltijdbaan 
als ambtenaar bij de gemeente, dus 
het moet wel passen. Bij mijn huidige 
cliënte kom ik eens in de drie weken. 
Dan verzamel ik alle binnengekomen 
post en bekijken we samen wat er 
moet gebeuren. Rekeningen worden 
betaald, brieven beantwoord en alle 
inkomsten en uitgaven worden netjes 
op een rij gezet.

Wat maakt het interessant? Het 
is écht zinvol werk. Ik ben er drie jaar 
geleden mee begonnen, toen het tot 
me doordrong hoeveel behoefte er 
aan dit soort praktische hulp is. Talloze 
mensen worstelen, om welke reden 
dan ook, met allerlei instanties. Huur, 
gas, water en licht, de gemeente, de 
bank, de verzekering, noem maar 
op; ons 'officiële' leven is behoorlijk 
complex. Buren en familie hebben ook 

niet altijd tijd om dat te regelen. Veel 
mensen willen ook helemaal niet dat 
hun naasten zich met hun zaken en 
geld bemoeien. Dan komt een buiten-
staander zoals ik goed van pas. 
Ik doe graag iets voor mensen en de 
maatschappij, maar belangrijker is dat 
ik op deze manier mijn capaciteiten 
kan gebruiken. Dat geeft voldoening. 
Het is ook best gezellig, zo'n avondje 
op de thee bij een oudere mevrouw, 
maar daar gaat het me niet om. Ik 
blijf nooit langer dan nodig is. Maar 
wat ik doe, voegt echt iets toe aan de 
kwaliteit van iemands leven. Dat is 
toch mooi? 
Ik doe dit vrijwilligerswerk via het 
Huis van de Wijk, dat me goed on-
dersteunt - wat overigens nauwelijks 
nodig is. Er zijn ook andere clubs 
die vrijwilligers en mensen met een 
hulpvraag bij elkaar brengen. Ik vind 
bijvoorbeeld Amsterdam Cares een 
hele goeie. Via hun site (amsterdam-
cares.nl) maak je heel gemakkelijk een 
match. Ook voor een éénmalige klus of 
als je het een keer wilt uitproberen.”

Tot slot wil Elske nog iets kwijt: ”Hoe 
fijn het ook is om elkaar vrijwillig bij 
te staan, het is natuurlijk verschrik-
kelijk hoe de regering op het ogenblik 
bezuinigt. Alles maar overlaten aan de 
'participerende burger' is een heilloze 
weg. Er moeten gewoon goede basis-
voorzieningen zijn, en die worden nu 
afgebroken.”

Peter Schuite

In the picture 
Activiteiten van het Huis van de Wijk De Pijp,  
toegelicht door vrijwilligers. Deze keer Elske van Caspel.

Elske van Caspel, gefotografeerd door Maarten Wesselink

LEEFBAARHEIDSBUDGET 

Er is  EEn budgEt voor uw buurt! 

ik geef een straat/buurtfeest.  
wat heb ik daar voor nodig?
•  Natuurlijk buurtbewoners die het  

idee ondersteunen.
•  Een eigen bijdrage in geld en/of  

hulp (bijv. helpen bij de voorbe- 
reiding, het feest en het opruimen).

•  Sponsors zoals de winkel op de  
hoek, de supermarkt, fondsen etc.

•  Het Leefbaarheidsbudget Zuid 
voor iets extra’s. 

Het Leefbaarheidsbudget Zuid  
is bedoeld voor activiteiten  
in de buurt – voor en door buurt-
bewoners – zoals straatfeesten,  
buurtbarbecues, kinderfestiviteiten, 
kunst, creativiteit etc.
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Lezing Ilse de Haas: Klein verzet 
Aanvang: 11:00 uur
Locatie: Tweede Jan Steenstraat 93
Ilse de Haas woonde in De Pijp en overleefde 
de oorlog in de onderduik, dankzij het iden-
titeitsbewijs van haar vriendin, Nel Buter. 

Wandeling Oorlog in mijn Buurt 1
Start: Tweede Jan Steenstraat 93
Tijd: 12:15-13:15 uur
Gids: Minka Bos Regie: Monique Masselink
Wandeling langs huizen in De Pijp met het 
boek ‘Oorlog in mijn Buurt - De Pijp’ in de 
hand. Kinderen als Kim (13 jaar), Yasmine (12 
jaar) en Keith (13 jaar en ouderen vertellen 
oorlogsverhalen. Fons Eickholt ontvangt u in 
zijn huis aan de Amsteldijk, waar tijdens de 
oorlog 10 mensen ondergedoken zaten. 

Lezing Cees Kleijn en Stijn Reurs: 
De NSB in De Pijp
Locatie: Stach, Van Woustraat 154
Tijd: 14:15 uur-15:15 uur
Onderzoekers Cees Kleijn en Stijn Reurs 
interviewden meer dan 400 Nederlandse
NSB-ers en SS-ers. De Pijp in oorlogstijd 
gezien door de ogen van een NSB-er. 

wandeling Oorlog in mijn Buurt 2
Start: Stach, Van Woustraat 154.
Tijd: 15.15 uur-16.15 uur
Gids: Minka Bos Regie: Monique Masselink 
Afsluiting in Boekwinkel Casperle, Sarpha-
tipark 99. 
Wandeling langs huizen in De Pijp met het 
boek ‘Oorlog in mijn Buurt - De Pijp’ in de 
hand. Gerritje Nuisker (75 jaar), Tinus (13 
jaar), Youssef (15 jaar), Hicham (14 jaar)en 
Inssaf (13 jaar) vertellen oorlogsherinnerin-
gen uit de buurt. 

Oorlog in mijn Buurt De Pijp:
Afsluiting
Locatie: Boekwinkel Casperle, 
Sarphatipark 99.
Aanvang: 16:30 uur
Gesprek over de oorlogsverhalen in De Pijp. 

Zie ook: www.oorloginmijnbuurt.nl

Gratis Vrijheidsmaaltijd in De Pijp
Locatie: Eerste Sweelinckstraat tegenover 
Café De Punt 
Tijd: 11:00 - 15:00 uur 
Vooraf reserveren via info@cafe-DePunt.nl.
Ruud Nieuwendorp van Café de Punt 
maakt een heerlijke lunch met biologische 
producten van de Boerenmarkt Albert Cuyp. 
Er staat een podium met jazzmuziek en er 
is aandacht voor de geschiedenis van de 
Joodse kooplui van de Albert Cuypmarkt. 
De drankjes (alcoholvrij) worden geleverd 
door Albert Heijn en de live jazz-muziek 
wordt aangeboden door Amsterdam World 
Jazz City. 

Aanraders 5 mei Bevrijdingsdag

Café De Punt


