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Afhandeling 
klachten 
over horeca 
ondoorzichtig
De enorme populariteit van 
de horeca in De Pijp blijft 
een aanhoudend punt van 
discussie. Bezoekers en 
uitbaters varen er wel bij maar 
bewoners hebben regelmatig 
overlast van alle druk 
bezochte bars, restaurants en 
lunchzaken. 

Behalve klachten over geluidsoverlast, 
klagen veel buurtbewoners ook over on-
begaanbare trottoirs. Ze geven aan dat 
ze zigzaggend naar de Albert Cuypmarkt 
moeten lopen omdat stoepen vol staan 
met sandwichborden, terrasstoelen en –
tafels. Bovendien hanteren kledingwinkels 
of andere niet-horeca ondernemingen een 
zogenoemde mengformule. Ze hebben als 
extra klantenservice een koffiehoekje in 
hun winkel gebouwd en mogen in Stads-
deel Zuid ook nog een terras buiten zetten. 
Althans, een gevelbank volgens de officiële 
richtlijnen. Maar wie rondkijkt, ziet ook dat 
een of meerdere tafels deel uitmaken van 
dit 'gevelmeubilair'. Vanwege al die terras-
sen, plus bijkomende (brom)fietsenchaos 
ben je genoodzaakt op sommige stukken 
straat met gevaar voor eigen leven de rij-
weg te nemen. Als je goed ter been bent 
is dat al geen pretje, maar als je in een 
rolstoel zit, met een kinderwagen loopt of 
vanwege slecht zicht met een stok, is dit 
reuze gevaarlijk. Ook leeft bij bewoners het 
idee dat terrassen steeds verder worden 
uitgebreid. 
Van kastje naar de muur
Boudewien van Heek van het Platform Be-
woners van De Pijp: “Wij als Platform heb-

ben begin dit jaar geprobeerd een avond 
te organiseren in Wijkcentrum Ceintuur 
met buurtbewoners en mensen van het 
stadsdeel. Doel was om duidelijk te krijgen 
wat nou precies de regels zijn met betrek-
king tot horeca in De Pijp, waar en hoe je 
klachten kan indienen. Dat is totaal mislukt 
omdat we steeds maar doorverwezen wer-
den naar een ander persoon bij het stads-
deel. Typisch een geval van het bekende 
van kastje naar de muur. Er is nogal wat 
onduidelijkheid. Zo belde ik laatst de HOT 
(Horeca Overlast Telefoon) in verband met 
een klacht over een terras en werd mij door 
een medewerker verteld dat de HOT zich 
alleen bezighoudt met overlast die binnen 
in een horecagelegenheid plaats vindt. Ik 
moest maar de politie bellen, want terras-
sen vallen onder openbare ruimte. Kortom, 
onduidelijkheid alom. Daarnaast hebben 
wij als Platform het idee dat er niet goed 
gehandhaafd wordt.”

Een vrij complexe materie
Gelukkig gaf William Stockman, beleids-
adviseur EZ (Economische Zaken) bij Stads-
deel Zuid, tijdens de afgelopen openbare 
vergadering van de Bestuurscommissie 
Zuid op 11 juni, uitleg over het horecabeleid 
in De Pijp en konden bewoners ook inspre-
ken. 

''De horecaregels zijn een vrij complexe 
materie”, begon William Stockman zijn uit-
leg. “Het meest recente Horecabeleid Zuid 
is van 2011, en valt onder de APV (Algeme-
ne Politie Verordening) en het ruimtelijk 
beleid. De bestuurscommissie houdt zich 
bezig met kleine gevallen, zoals het wel of 
niet toewijzen van een horecavergunning.” 

Over de zogenoemde mengvormen zei 
hij het volgende: “Mengvormen met een 
horeca-aspect mogen géén alcohol schen-

ken. Het terrassenbeleid valt onder APV en 
geeft ruimte aan stadsdelen om daar na-
dere invulling aan te geven. Mengformules 
mogen geen terras, alleen in Zuid loopt een 
proef waarbij een gevelbank wel is toege-
staan.” 

500 klachten in een jaar
Wat de horecaklachten betreft: “In 2013 
waren dat er in Stadsdeel Zuid bijna 500: 
onder meer zo’n 350 over geluid en zo’n 
80 over terrassen. Uit De Pijp kwamen de 
meeste klachten, waaronder 225 geluids-
klachten”, aldus William Stockman.

Je zou denken dat die geluidsklachten 
reden zijn voor het stadsdeel om in te grij-
pen. Maar helaas, geluidsklachten vallen 
niet onder het stedelijke handhavingsre-
gime van ‘three strikes you’re out'. Handha-
ving op geluid valt namelijk onder de wet 
milieubeheer. Dus bij drie klachten over ge-
luid hoeft een horecagelegenheid de tent 
niet te sluiten. William Stokman: “Wel is 
het zo dat geluidsklachten samen met an-
dere klachten tot sancties kunnen leiden. 
Bijvoorbeeld in combinatie met klachten 
over het overschrijden van openingstijden, 
het blijven serveren aan dronken gasten of 
het illegaal uitbreiden van een terras.” 

Onbevredigende antwoorden
Bij dat laatste moet je als bewoner wel 
ergens kunnen nagaan hoe groot een be-
paald terras mag zijn. Op de vraag waar 
die informatie is te achterhalen, kon de 
bestuurscommissie geen bevredigend 
antwoord geven. In nieuwe horecavergun-
ningen staat wel dat een zaak zijn terras 
duidelijk op de stoep moet markeren. Maar 
er zijn nog tal van zaken met een oude 
vergunning en zolang die niet vernieuwd 
wordt, hoeven horeca ondernemers hun 

terras niet te markeren. Ook op de vraag 
wat er nou precies met de bijna 500 klach-
ten is gedaan kon de bestuurscommissie 
geen duidelijk antwoord geven.

Kortom, de bewoners konden wel hun 
verhaal en frustraties kwijt tijdens het in-
spreken maar uiteindelijk werden ze niet 
veel wijzer. Overigens staat de teller qua 
klachten over 2014 in Zuid nu op 129: 94 
over geluid, 19 over stank, 7 over terras en 
4 klachten waren een combinatie van alle 
drie.

Terrasvergunning
Navraag bij Stadsdeel Zuid, levert de vol-
gende informatie op. Rob van Duchteren, 
van de afdeling Communicatie: “Hore-
cazaken met een terras hebben een ter-
rasvergunning nodig. In deze vergunning 
staat de maatvoering en de locatie van het 
terras. Een terrasvergunning is op afspraak 
in te zien bij de afdeling vergunningen van 
Stadsdeel Zuid, te bereiken via T: 14020.”

Wat betreft de vraag wat er nu precies 
met klachten is of wordt gedaan, was het 
antwoord bij het ter perse gaan van deze 
krant nog niet binnen.

Willem de Blaauw

De gehele openbare vergadering 
Bestuurscommissie Zuid is terug te zien via: 

http://zuid.notubiz.nl/vergadering/
notucast_premium/152870/

Bestuurscommissie_11-06-2014
 

Klachten over horeca-overlast kunnen 
gemeld worden op de Horeca Overlast 

Telefoon: 421 4567, dag en nacht bereikbaar. 
Als het mogelijk is, wordt direct actie 

ondernomen. Soms is dit niet mogelijk. Er 
wordt dan gekeken wat men op termijn aan 

de klachten kan doen.

Klachten over horeca-overlast kunnen 
ook online gemeld worden: http://www.

zuid.amsterdam.nl/, via het webformulier 
overlast horeca en overige bedrijven.

Horecabeleid Zuid:
http://www.zuid.amsterdam.nl/

ondernemen/horecabeleid/
In het horecabeleid zijn algemene 

beleidsregels opgenomen voor de horeca 
in Stadsdeel Zuid. Daarnaast wordt in de 
beleidsnota de mogelijkheid van horeca-

uitbreiding in Zuid per wijk beschreven.

Terrassenchaos in De Pijp: voetgangers in de knel. Foto: Maarten Wesselink

Eisen terrassen steeds 

meer van de openbare 

ruimte op? Foto 

Maarten Wesselink
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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?

   Sinds 2002 

 
 Al sinds 2002 de beste keuze voor verhuur in Amstelveen e.o. 

We zijn doorlopend op zoek naar gemeubileerde/gestoffeerde woningen in  
Amsterdam,  Amstelveen e.o. voor onze internationale clientèle. 

 
Neem vrijblijvend contact op via telefoon 020 4417775  

of e-mail: info@amstelhousing.nl. 
Startbaan 8 -  Amstelveen 

 
www.amstelhousing.nl 

Ook in Haarlem, ’t Gooi, Utrecht, Den Haag, Rotterdam en Breda! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ruim 500 kwetsbare Amsterdammers zoeken een  
mentor. Onze stichting leidt jou als vrijwilliger op  
tot wettelijk vertegenwoordiger in zorgbelangen. 
 

 Ben je van nature integer? 
 Kun jij je inleven in een ander? 
 Heb je 8 uur per maand beschikbaar? 

Volg dan de introductiecursus bijvoorbeeld op:  
vr. 4 juli, do.14 augustus of do. 18 september. 
 
Bel Jeanette Krijnen 06-462 835 24 of meld je via 
www.mentorschapamsterdam.nl 
Word mentor. 

n u o o k i n d e P i j p / R i v i e r e n b u u r t !

GRATIS PROEFLES 
THEATER

Voor kinderen (groep 3 t/m 8) en jongeren (12-18 jr.)  
Locatie: P.L. Takstraat 33-34 Gebouw Berlage Lyceum 

Datum gratis proefles: 18 september 2014 
Lesdag: Donderdag na schooltijd

www.ajts.nl  of 020-489 62 90

Gratis workshop 
!

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

Is uw kleding ruimer gaan zitten?  
Wist u dat ondervoeding veel in Nederland voorkomt? 

  
Leer alles over ondervoeding, een verminderde eetlust en het effect op uw eigen gezondheid. 

Geschikt voor iedereen, zowel patiënten als verzorgenden. Tijdsduur 1,5 uur. !
Meld u aan via telefoon, email of loop ons dieetadviescentrum & winkel binnen. !

Workshop data: 
Dinsdag 10 Juni om 10.30 uur 
Dinsdag 17 Juni om 14.00 uur 

Donderdag 19 Juni om 19.30 uur !
Er is maximaal plek voor 8 personen per workshop, dus wees er snel bij! 

  
Uiterwaardenstraat 81 Amsterdam 

Open op dinsdag t/m zaterdag van 10.00u- 13.00u en op afspraak  
Telefoon : 0800 – 6200 100 (gratis) | Mail : info@malnucare.nl | www.malnucare.nl

‘Kon ik maar wat
vaker mezelf zijn’
Help jij mij vooruit?

www.deregenboog.org/vrijwilligerswerk-amsterdam

Een zomercursus voor 
ouders van kinderen van 
0-12 jaar.
Ouders van kinderen van 0-12 jaar 
zijn van harte welkom op onze 
zomercursus.

Op 4 ochtenden: maandag t/m donderdag 
7-10 juli 2014 van 9.15 uur -11.45 uur in de 
Theophile de Bockstraat 100 kunnen ouders 
een zomercursus positief opvoeden volgen.

Opgeven bij oudercursuszuid@combiwel.nl
of bij het Opvoedpunt in het ouder-en 
kindcentrum (OKC)  
2e Jan van der Heijdenstraat 75 | 020-5555834

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

Maak van uw echtscheiding geen vechtscheiding!

Vraag nu ons gratis boekje, ‘Help, ik ga scheiden!’ aan. 
Het beschrijft de financiële gevolgen van een (echt)scheiding en geeft 
een goed inzicht in alle zaken die moeten worden geregeld.

www.scheidingsplanner.nl

 De Scheidingsplanner Amstelland
Tel. (020) 345 33 01 • amstelland@scheidingsplanner.nl

Mindfulness en zelfcompassie
Zorgen voor je zelf met aandacht en mildheid

Van 15 september t/m 24 november,  

maandagavond van 20.00 - 21.30

Studio Porcelijn: van Ostadestraat 482 in Amsterdam

Voor meer info: www.nancinievaard.nl

SPORTIEFPAALDANSEN.NL

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

Zomer in De Pijp

Nieuw: Het Architectenspreekuur in het Groen Gemaal

De werf rondom het Groen 
Gemaal wordt al jaren 
bemand door vrijwilligers 
en gebruikt als ecologisch 
plantenruilcentrum. Vorig jaar 
werd de werf opgeknapt door 
het stadsdeel: de buitenruimte 
is verbouwd en er is zelfs 
een nieuwe werkschuur 
bijgekomen. 
Mensen uit de buurt kunnen planten, 
stekken en zaden uit hun tuin of geveltuin 
komen ruilen of weggeven. Buurtbewo-
ners kunnen er terecht voor hulp of advies 
met betrekking tot hun (gevel)tuin of bal-
kon. Er worden regelmatig vragen gesteld 
over ecologisch verantwoord tuinieren, 

vooral naar aanleiding van talloze berich-
ten over schadelijke pesticiden in planten 
van tuincentra. Voor hulp en advies bij het 
geveltuinonderhoud kunt u mailen naar 
groengemaal@wijkcentrumceintuur.nl

Duurzame verbouwing afgerond
Er is ook hard gewerkt aan een bijzondere 
verbouwing van het Groen Gemaal. Naast 
een nieuwe inrichting is de volledige bui-
tenkant van het gebouw met behulp van 
vrijwilligers geïsoleerd. Bijzonder is dat er 
met 100% ecologische bouwmaterialen is 
gewerkt. De officiële heropeningsdatum 
is nog niet bekend maar geïnteresseerden 
kunnen al langskomen om een kijkje te 
nemen. 

De Buurtenergiewinkel 
Langskomen op het spreekuur van de 
Buurtenergiewinkel kan nog steeds. Er 

zijn dit jaar weer veel mensen geholpen 
met advies over energiezuiniger wonen. 
Nieuwe inlooptijden (!) elke woensdag 
van 13:00 tot 15:00 uur. Heeft u vragen 
over energiebesparing in uw woning, 
zonnepanelen of een duurzaam buurtini-
tiatief kom dan langs of stuur een email 
naar besparingzuid@wswonen.nl 

Nieuwe vacature 
Het Groen Gemaal is op zoek naar een 
vrijwillig(st)er die een of meer middagen 
in de week wil meedraaien in het team 
en zich vooral richt op het ontvangen 
van bezoekers die interesse hebben in 
het onderwerp duurzaamheid en men-
sen daarvoor kan enthousiasmeren. De 
verbouwing van het Groen Gemaal is daar 
een goed voorbeeld van en de functie 
biedt mogelijkheden om deze verder uit 
te bouwen. Interesse? Kom eens langs op 

het Groen Gemaal of stuur een mail naar 
h.vrolijk@wijkcentrumceintuur.nl 

Het Groen Gemaal is open van dinsdag tot 
en met zaterdag van 13.00 tot 17.00 uur 

en staat in het Sarphatipark bij de ingang 

tegenover de Eerste Jan van der Heijden-
straat. Voor actuele informatie kunt u 

terecht op sarphatipark.wordpress.com
of bellen naar T. 6641350

Foto's: Christine Westerveld (http://depijpinbeeld.blogspot.nl)

Iedere twee weken kunnen buurtbewo-
ners terecht in het Groen Gemaal met vra-
gen over duurzaam, gezond, ecologisch 
en energiezuinig bouwen en renoveren. 
Architect Max Drath houdt er spreekuur 
en richt zich specifiek op duurzaam bou-
wen en renoveren. Maar ook algemene 
vragen zijn welkom zoals: hoe begin je 
met een verbouwing? Welke procedures 
en vergunningen zijn nodig en welk nut 
heeft het inhuren van een architect bij het 
bouwproces? 

Waarom duurzaam bouwen en 
renoveren?
Duurzaamheid wordt in de bouwwereld 
een steeds belangrijker begrip en geas-
socieerd met het bouwen van energiezui-
nige woningen. Energiezuinig renoveren 
is misschien iets minder bekend maar 
door een huis beter te isoleren kunnen 
de woonlasten drastisch worden beperkt. 
Het opwekken van energie op het eigen 
dak met zonnepanelen of zonneboilers 
kan de woning energieneutraal maken en 

zelfs genoeg energie produceren om ook 
aan de buren te kunnen leveren. 

Echter, bij daadwerkelijk duurzaam 
bouwen komt meer kijken dan alleen 
energie besparen en energie opwekken. 
Bij een gezond binnenklimaat in de wo-
ning hoort ook het gebruik van natuurlijke 
bouwmaterialen. Ecologische bouwma-
terialen zijn onder de juiste begeleiding 
(en zelf aangeleerde kennis) heel goed te 
verwerken. 

En dat biedt nieuwe mogelijkheden 

voor mensen die zelf hun woning wil-
len renoveren. Een ervaren architect of 
aannemer kan dan de voortgang van het 
bouwproces begeleiden en bovendien de 
kwaliteit bewaken.

Het architectenspreekuur voor diagno-
ses en verwijzingen is vrijblijvend en kos-
teloos. Het verrichten van metingen, het 
maken van ontwerpen en het aantrekken 
van externe expertise behoort ook tot de 
mogelijkheden maar daar zijn kosten aan 
verbonden. 

Het Groen Gemaal bevindt zich in het 
Sarphatipark, bij de ingang tegenover de 
Eerste Jan van der Heijdenstraat.

Voor alle vragen kunt u langskomen op het 
spreekuur elke donderdag van 18:00 t/m 

20:00 uur in het Groen Gemaal of een email 
sturen naar architectenspreekuur@

wijkcentrumceintuur.nl

Vrijwilligers gevraagd Het 
Amsterdams Ontmoetingscentrum in De 
Pijp van welzijnsorganisatie Combiwel 
zoekt enthousiaste vrijwilligers die 
ons willen helpen bij het begeleiden 
van mensen met dementie. Wij bieden 
een activiteitenprogramma op maat 
en geven ook ondersteuning aan de 
familie. Het centrum bevindt zich op het 
Smaragdplein, waar dagelijks verschil-
lende activiteiten worden aangeboden. 
Wij zoeken mensen, jong en oud die ons 
willen helpen om nog meer kwaliteit 
te leveren. Voel je je betrokken bij deze 
doelgroep neem dan contact met ons op.

Contactpersoon is Mariska Atmodimedjo.  
m.atmodimedjo2combiwel.nl T. 6624754

Doe mee met theatraal 
wijkproject Na het BioBeton* 
Festival van september 2013 organiseert 
Stichting Stadstoneel opnieuw een 
theatraal wijkproject met de voorstelling 
‘Hangouderen’. Het Stadstoneel roept 
iedereen op die een creatieve bijdrage 
wil leveren aan deze voorstelling. Je kunt 
één keer per week meedoen met de dra-
matraining, meedenken over de inhoud, 
samen decor en kostuums maken of een 
muzikale bijdrage leveren. De training 

zal de komende maanden plaats vinden 
bij Plan C op het Smaragdplein. Wil je 
meedoen, mail dan je naam en tel nr naar 
stichtingstadstoneel@hotmail.com. of 
stuur een kort briefje met naam en tele-
foonnummer aan Stichting Stadstoneel 
Toldwarsstraat 7 1073RP Amsterdam.

Rommelmarkt Een gezellige rom-
melmarkt in Plan C, het nieuwe buurthuis 
met de ruime tuin in de Diamantbuurt. 
Iedereen in de buurt is van harte welkom. 
Voor verkopers geldt een bijdrage van 
2,50 euro. Graag van tevoren aanmelden 
bij petervanmaaren@gmail.com als je 

iets wilt verkopen. 
Wanneer: zondag 6 juli van 12:00-17:00.

Waar: Smaragdplein 24

Voedselbank vraagt  
vrijwilligers Elke week worden er 
ongeveer 200 mensen in Amsterdam 
Zuid, die van maximaal 180 euro 
per maand moeten rondkomen van 
voedselpakketen voorzien. Maar de 
Voedselbank Amsterdam-Zuid wil meer 
doen dan mensen van voedsel voorzien. 
Zo worden er allerlei sociale activiteiten 
georganiseerd, om mensen met elkaar 
in contact te brengen. Veel mensen 

die bij de Voedselbank komen, hebben 
nauwelijks sociale contacten omdat ze 
zich tegenover anderen schamen voor 
hun situatie of simpelweg over te weinig 
geld beschikken om activiteiten te onder-
nemen. Hierdoor raken ze geïsoleerd van 
de buitenwereld. Daarom organiseert de 
Voedselbank Amsterdam- Zuid bijvoor-
beeld cursussen en feesten waar mensen 
elkaar kunnen ontmoeten. 
Bij Voedselbank Zuid zijn veel vrijwilligers 
actief, die zich inzetten voor financiële 
en sociale hulp en is altijd op zoek naar 
nieuwe vrijwilligers. 
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De Quellijnstraat - het deel 
tussen de Ruysdaelkade en de 
Frans Halsstraat - is de derde 
kandidaat (mededingers zijn 
de Sweelinckstraat en de 
Daniel Stalpertstraat) voor de 
wedstrijd de Leukste Straat 
van de Pijp. Woordvoerster 
Tetje Falentijn legt namens de 
betrokken bewonersgroep uit 
waarom. 

Zij woont er sinds 2002 maar zegt dat het 
toen allesbehalve een aangename plek 
was om te wonen. ’’Het was een grijze 
straat met kapot asfalt en rijen fietsen 
tegen de gevels. De verlichting was een 
nare spooklamp, er lag altijd hondenpoep 
en er liepen ratten, die hadden een nest 
voor mijn deur.’’ 

Hoe kwam de verandering tot 
stand?
’’In oktober 2012 lag er een brief van het 
stadsdeel in mijn brievenbus, met een 
uitnodiging: “Mevrouw Falentijn, u hebt 
vaak ideeën geuit om uw buurt schoner, 
groener en veiliger te maken. Wij hebben 
budget om dergelijke initiatieven te on-
dersteunen.’’’

’’ Dat hebben van ideeën heeft te ma-
ken met mijn werk. Ik ben junior project-
leider Burgerbetrokkenheid bij Landschap 
Noord-Holland. Mijn taken zijn onder 
meer het ondersteunen van vrijwilligers 
in natuurbeheer, zoals het organiseren 
van evenementen met die vrijwilligers, 
en het samen met buurtbewoners (her)
inrichten van braakliggende terreinen. 

Toen dacht ik; waarom kan ik datzelfde 
werk ook niet in mijn eigen straat doen? 
Ik heb vervolgens de flyer van het stads-
deel gekopieerd en er mijn eigen tekst bij 
gezet: Wil je ook groen, fietsenrekken, 
verkeersdrempels en bomen? Kom dan 
meepraten. Donderdagavond om 8 uur 
staat de koffie klaar. En die flyer gooide 
ik in alle brievenbussen van mijn blok. 
Dat vond ik best spannend want ik kende 
bijna niemand in de straat. 

Die avond zette ik koffie en had koekjes 
gekocht. Maar hoeveel koffie maak je ei-
genlijk? En zou er wel iemand komen? Ken 
je dat, dat je een feestje geeft en je weet 
niet of er wel mensen komen?. Toen ging 
de bel, en nog eens en nog eens. Opeens 
zaten er 20 mensen bij me aan tafel, van 
wie ik er zeker 16 nooit eerder had gezien. 
Zoals mijn buurvrouw Elly van boven de 
80 die al 50 jaar in het huis schuin tegen-
over mij woont. In de 12 jaar dat ik er woon 
had ik haar nog nooit ontmoet. Of de vijf 
kinderen uit de straat, nog nooit had ik ze 
zien spelen.’’ 

 
Wat is er die donderdagavond 
besproken? 
’We praatten over de straat, wat we wel 
en niet goed vonden en er kwamen aller-
lei ideeën voor verbeteringen. We maak-
ten een lijst van alle wensen. Zo wilden 
we graag dat er bomen in de straat kwa-
men, een verkeersdrempel, bankjes om te 
zitten, een picknicktafel, speeltoestellen 
voor de kinderen.

De afspraak is dat je budget krijgt van 
het stadsdeel en vervolgens moet je het 
zelf organiseren en onderhouden. Het 
stadsdeel geeft, zo nodig, wel steun. Wat 
dat betreft hulde aan het stadsdeel. Een 
leuke bijkomstigheid van die ontmoetin-
gen met de buurtbewoners is het dorps-
gevoel dat ontstaat. De straat voelt niet 
meer als een doorloopplek waar je komt 
en weer gaat.’’

Wat hebben jullie tot nu toe veran-
derd/aangepast?
’‘Een nieuwe stoep, een drempel, fietsen-
rekken, drie bomen, vier bankjes, plan-
tenbakken, raambakken, een haagje en 
klaptafels voor buurtfeesten. Veel men-
sen maken gebruik van onze bankjes. Er 
wordt gegeten en gedronken, door men-
sen uit de straat maar ook door toeristen. 
En af en toe zitten er enkele hangjonge-
ren, dan ruimen we ’s ochtends een paar 
blikjes op.’’ 

Zijn alle bewoners van de straat 
betrokken?
’’Bij elke vergadering kwamen er weer 
meer mensen die zich aansloten. In totaal 
deden er alleen al op mijn oproep zo’n 
45 mensen mee. Mijn buurvrouw Karina 
hielp me gelukkig met het maken van 
flyers, het schrijven van verslagen en het 
rondsturen daarvan. We hebben ook een 
eigen Facebookpagina. Het was al met al 
nog een hele klus en ook best spannend: 
contacten met aannemers, offertes aan-
vragen en die bestuderen, een heel pro-
ces. 
In april 2013 hebben we met een grote 
groep buren alle plantjes in een dag in 
de bakken gezet. Daarna was er uiteraard 
een feestje. Woningcorporatie de Alli-
antie heeft voor dit jaar een bijdrage ter 
beschikking gesteld voor nieuwe plant-
jes. Die hebben we in mei in de bakken 
geplaatst en daarna weer een gezellige 
buurtborrel gehouden. Die organiseren 
we overigens met regelmaat, evenals de 
straatschoonmaakdagen.’’

Is jullie straat nu wat jullie voor 
ogen hadden of zijn er nog (speciale) 
wensen?
’‘We zijn zeer tevreden met wat we heb-
ben bereikt maar we hebben nog een 
wens: een speeltuintje voor de kinderen. 
Maar die wens wordt al gerealiseerd. Het 
stadsdeel is er mee bezig en naar ver-

wachting in juli klaar voor gebruik. 
Maar niet alleen de materiële dingen 

zijn belangrijk, ook wat er met de mensen 
zelf gebeurde, de saamhorigheid. En het 
werkt blijkbaar aanstekelijk. Andere stra-
ten zijn ook aan de slag gegaan, zoals de 
Daniel Stalpertstraat, de Frans Halsstraat, 
de Quellijnstraat verderop. De straat waar 
je voorheen meteen uit liep. Nu is het 
mijn dorpje in de stad. Jarenlang wilde 
ik er weg, nu wil ik er voor altijd blijven 
wonen.’’

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.

CEINTUURBAAN 151
NAAST MC MEUBELEN T/O RIALTO

020 - 4710410
amsterdam@inktspecialist.nl

CARTRIDGE LEEG?

Is de Quellijnstraat de Leukste Straat van de De Pijp?

‘Zelfs de muren 
komen niet meer 
op me af’
Help jij mij vooruit?
www.deregenboog.org/vrijwilligerswerk-amsterdam
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Stadsdeel Zuid wil een van de 
drukste en veiligste fietsroutes 
van De Pijp opheffen om 
meer autoparkeerplekken te 
realiseren. Het vrijliggende 
fietspad tussen Van Woustraat 
en Ferdinand Bolstraat door 
de 1e en 2e Jan Steenstraat en 
langs het Sarphatipark moet 
verdwijnen en plaats maken 
voor schuine parkeerplekken. 
Bewoners zijn boos.

Dagelijks rijden duizenden fietsers heen 
en weer over deze vrijliggende fietspa-
den. Voor het merendeel jonge kinderen 
en scholieren. Als de plannen doorgaan 

moeten ze straks over de rijweg langs stil-
staande vrachtwagens manoeuvreren om 
naar school te kunnen. De verkeersonvei-
ligheid wordt enorm vergroot door schuin 
parkeren in te voeren. Achteruit rijdende 
auto’s die hun parkeerplek willen verlaten 
hebben geen zicht op de rijweg: fietsver-
keer komt van twee kanten. Dat wordt 
een gevaarlijke situatie.

Veel winkels en horecabedrijven in de 
omliggende straten waar geen verkeer 
kan komen (Van der Helststraat; Albert 
Cuypmarkt), worden bevoorraad vanuit 
deze Jan Steenstraten en Sarphatipark 
West- en Noordzijde. Het is nu al vaak een 
chaos. Dat zal alleen maar erger worden. 
De straat wordt net breed genoeg voor 
een vrachtwagen: fietsers moeten dan 
maar over de stoep hun weg vervolgen.

Het opheffen van deze fietspaden voor 
slechts 10 of 12 autoparkeerplekken lijkt 
een onzalig plan. De grote nog te reali-
seren ondergrondse garage aan de Hob-
bemakade met 600 parkeerplekken, was 

ooit bedoeld voor 400 buurtplekken en 
200 plekken voor bezoekers van het mu-
seum en dergelijke. Bestuurders hebben 
daar op een onbewaakt ogenblik resp. 
300 en 300 van gemaakt. Als men daar 
312 tegen 288 van maakt kunnen de vrije 
fietspaden aan het Sarphatipark en in de 
Jan Steenstraten gewoon blijven. Dan is 
ook die kostbare verbouwing van de stra-
ten niet nodig, hoeven de trottoirs niet tot 
de helft versmald te worden en kunnen de 
bomen en boomtuinen in de 2e Jan Steen-
straat gewoon blijven. 

De buurt komt ertegen in opstand. Het 
Platform Bewoners van De Pijp gaat een 
handtekeningenactie starten tegen de 
opheffing van de fietspaden en wie wil 
meehelpen is van harte welkom en kan 
zich aanmelden bij het platform (Bewo-
nersvdpijp@gmail.com). 

Tekst en beeld: Maarten Wesselink

De buurtkwestie

Fietspaden Jan Steenstraten en Sarphatipark opheffen?

Wordt vrijliggend fietspad opgeofferd aan parkeerplaatsen voor auto's? Foto: Maarten Wesselink

Luiken achter achter de 

Albert Cuypmarktmarkt

Buurtbewoners, jong en oud, onderne-
mers en scholieren hebben in de Govert 
Flinckstraat en de Gerard Doustraat hun 
fantasie los gelaten op rolluiken, die vol 
gekladderd waren met lelijke graffiti. 
Onder leiding van Cultuur Cluster Asscher 
(cultureel samenwerkingsverband in De 
Pijp) maakten ze een aantal ontwerpen 
en onder supervisie van een beeldend 
kunstenaar werden die met veel enthou-
siasme op de deuren van de opslaglood-
sen geschilderd. 

Boven: De beschildering van de (rol)luiken op 

de Gerard Doustraat 158 nadert zijn voltooiing. 

Onder: De situatie zoals die was.

ARTZUID Junior in het Vondelpark

Het Vondelpark bestaat 150 jaar en om dit jubileum te vieren 
werd onder meer een ontwerpwedstrijd voor beeldende kunst 
bedacht door stichting ARTZUID, waaraan leerlingen van 32 
scholen deelnamen. Onder leiding van professionele kunste-
naars maakten 160 kinderen miniatuursculpturen aan de hand 
van thema's als ontspanning, sport, spel, natuur, voertuigen en 
historie, die in hun beleving van het park een rol spelen. Een 
vakjury en het publiek maakten een selectie van 20 ontwer-
pen en een aantal professionele kunstenaars voerde ze uit op 
groot formaat. Tot 24 augustus zijn deze kleurrijke, vrolijke en 
fantasievolle kunstwerken onder de noemer ARTZUID Junoir in 
het park te zien. Meer info: www.artzuid.nl 
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Bart in De Pijp

Traiteur Stach
Van Woustraat
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DePijpFilippine door Christine Westerveld

Huurprijs 
liberalisatie

Een ieder die een woning huurt 
tegen een huurprijs hoger dan de 
liberalisatiegrens, kan alleen gedu-
rende de eerste zes maanden van 
de huurovereenkomst de huurcom-
missie inschakelen. Daarna is de 
overeenkomst 'geliberaliseerd' en 
behoort de woonruimte tot de vrije 
sector. De huurder kan dan geen 
huurverlaging meer krijgen, ook al is 
de maximale huurprijs van de woon-
ruimte, volgens de puntentelling, 
lager dan wat de huurder betaalt.

Een huurster uit De Pijp was 
een huurprijs overeen gekomen 
van € 1.150,00 en schakelde na vier 
maanden de huurcommissie in. De 
huurcommissie maakte een punten-
telling en kwam tot een maximale 
huurprijs van € 674,00. Dat was lager 
dan de toen geldende liberalisatie-
grens, want die lag op € 681,00. De 
huurcommissie verlaagde daarom de 
huurprijs naar € 674,00.

Niet lang na de uitspraak bezocht 
de huurster het woonspreekuur: ze 
had een dagvaarding ontvangen. De 
verhuurder was het, zoals verwacht, 
niet eens met de uitspraak van de 

huurcommissie en had een rechts-
zaak aangespannen. Volgens de 
verhuurder waren er te weinig pun-
ten geteld voor de 'woonomgeving'. 
De Pijp is een aantrekkelijke buurt, 
zodat het niet terecht is dat voor die 
buurt net zoveel punten worden ge-
geven als voor bijvoorbeeld Osdorp 
of Noord, aldus de verhuurder.

De procedure bij de rechtbank 
nam enkele maanden in beslag en 
vorige week kwam eindelijk het von-
nis: de rechter kwam één punt hoger 
uit dan de huurcommissie. Daarmee 
werd de maximaal toegestane huur-
prijs van de woonruimte bepaald op 

€ 679,00, twee euro minder dan de 
liberalisatiegrens. De rechter vond 
dit niet 'in strijd met de redelijkheid 
en billijkheid', zoals de verhuurder 
had betoogd: “Indien het standpunt 
van de verhuurder wordt gevolgd, 
dan heeft de liberalisatiegrens geen 
betekenis meer”, aldus het vonnis.

Nieuwe huurders doen er goed 
aan hun huurprijs binnen zes maan-
den te laten toetsen door de huur-
commissie. Dat kan vele honderden, 
en op termijn zelfs duizenden euro's 
schelen!

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?

Thea Dammen van het Natuur- en Milieuteam De Pijp ging onlangs met pensioen. Ze werd geëerd met 

de naamgeving van het Vlinderplantsoen in het Sarphatipark, één van de vele groenprojecten die zij 

in De Pijp heeft gerealiseerd. Foto: Maarten Wesselink

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. Servicepunt voor inburgering en Nederlandse taalles, in ons 
stadsdeel (9,4) 2. Rode edelsteen (5) 3. Nieuwe sport, combinatie 
van tennis, badminton en tafeltennis (10) 4. Tijdschrift voor en 
door nieuwe Nederlanders (9) 5. Verdwenen stukje Pijp aan de 
Singelgracht, nu Stadhouderskade, genoemd naar vrouw van de 
stichter Jacob de Vos Jacobszoon (14) 6. Nederlandse schilderes, 
behorend tot de Amsterdamse Joffers (5,7) 7. 17de eeuwse 
stadsbouwmeester, ontwierp o.a. ’s Lands Zeemagazijn, het huidige 
Scheepvaartmuseum (6,8) 8. Prijs voor de mooiste kunstkraam 
op de KunstCuyp tijdens het Nazomerfesival (4,1,6) 9. Jaarlijks 
evenement, waarbij buurtgenoten hun tuin openstellen voor 
publiek, dit jaar op 28 juni (13) 10. Boeddhistisch meditatiecentrum 
in de 1e Jacob Van Campenstraat (9)

1
9. 5. 8. 8. 11.

2
10. 1.

3
7. 11. 6. 5. 6.

4
1. 6. 2. 3.

5
4. 3. 11. 9. 3. 10. 3.

6
6. 8. 5. 2. 1. 4.

7
1. 11. 6. 5. 3. 9.

8
7. 11. 5. 3. 9.

9
10. 3. 9. 1. 1. 5.

10
2. 5. 4. 6.
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Gezond eten
Olive & Cookie is een klein restaurantje 
met grootse gerechten, gevestigd in de 
Saenredamstraat, een zijstraat van de 
Ferdinand Bol.

Dit vegetarische restaurantje wordt 
gerund door Sandra Herceg en Petar Ni-
lic en bestaat inmiddels tien jaar. Hoog-
ste tijd om er eens een kijkje te nemen. 

Olive & Cookie is knus en huiselijk, 
met een grote eettafel en uitzicht op de 
open keuken waar Sandra staat te ko-
ken. Je kunt kiezen of je eten afhaalt of 
aanschuift aan de eettafel. De maaltijd 
stel je samen uit verschillende gerech-
ten die aantrekkelijk zijn uitgestald in 
de vitrine.

De gerechten zijn seizoensgebon-
den en wisselen per kwartaal. De 
combinaties zijn bijzonder en verras-
send zoals: doperwtjes -muntquiche, 
granaatappel -venkelsalade en cran-

berry- walnoottaart.
Als je geen zin hebt om te koken en 

wel gezond wil eten is Olive & Cookie 
ideaal. De gerechten worden gewogen 
en zo betaal je, afhankelijk van de hoe-
veelheid die je meeneemt, rond de tien 
euro voor een avondmaaltijd.

Ben je benieuwd naar de recepten 
maar denk je dat ze geheim zijn? Niets 
is minder waar.

Olive & Cookie heeft onlangs ‘Kook-
boek voor kleine en grote koks‘ uitge-
bracht met 36 recepten, van basisrecep-
ten tot de authentieke Olive & Cookie 
gerechten.

 
Olive & Cookie, Saenredamstraat 67

maandag t/m vrijdag van 13:00 - 21:00 uur
www.oliveandcookie.com

Tekst en beeld: Sofie Marie van den Berg 

prenten van weleer
De Tolstraat is genoemd naar het tolhek, 
dat hier vroeger op de Amsteldijk stond. 
Passanten dienden een klein bedrag te 
betalen en droegen daarmee bij aan het 
onderhoud van de weg. 

In deze straat lieten de broers Joseph 
en Abraham Asscher hun nieuwe dia-
mantslijperij bouwen, die in 1907 fees-
telijk werd geopend. Op de kaart zien 
we de stratenmakers nog bezig, maar de 
vlaggen wapperen al op de torens. Het 
gebouw lijkt wel een kasteel!

De broers behoorden tot de beste di-
amantbewerkers ter wereld en brachten 
het bedrijf, in 1854 opgericht door opa 
Joseph Isaac, tot grote bloei. Maar als de 
economische crisis uitbreekt in de jaren 
dertig en Nederland ook nog betrokken 
raakt bij de Tweede Wereldoorlog ziet het 
er somber uit voor de familie Asscher.

 Veel familieleden en een groot deel 
van de 300 (veelal joodse) werknemers 
overleven de concentratiekampen niet. 
Abraham Asscher wel. Hij keert terug uit 
Bergen-Belsen, maar wordt door de jood-
se gemeenschap medeschuldig bevonden 

aan wat er met de Nederlandse joden is 
gebeurd. Als medevoorzitter van de Jood-
se Raad voerde hij immers de anti-joodse 
maatregelen van de Duitsers uit. Het zou 
nooit meer goed komen tussen hem en de 
joodse gemeenschap.

Na de oorlog was het familiebedrijf 
zo goed als leeggeroofd en de eens zo 
trotse Amsterdamse diamantnijverheid 
vernietigd. Toch gaan de slijpmolens in 
de Tolstraat weer draaien en weten de 
zonen van Abraham het bedrijf weer op te 
bouwen. Tegenwoordig wordt het bedrijf 
geleid door de zesde generatie. De familie 
gebruikt slechts een deel van het gebouw. 
Het andere deel wordt verhuurd aan crea-
tieve bedrijven.

In de nabije toekomst zal dit monu-
mentale gebouw een meer open karakter 
krijgen met een plein en horeca op de be-
gane grond en bedrijven en woningen op 
de bovenste verdiepingen.

Ton van der Tas | Meer prenten zien?  

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

DE TOLSTRAAT

gespot in de pijp OLIVE & COOKIE

De Fabriek blijft bestaan! Buurtfeest op zaterdag 5 juli van 14:00 - 19:00 uur 
De bewoners van het woon 
- werkpand De Fabriek aan 
de van Ostadestraat hebben 
jarenlang gevochten tegen de 
sloop van hun pand. De ge-
meente had liever nieuwbouw, 
maar de rechter heeft op 28 
mei besloten dat het gebouw 
moet blijven zoals het is.

Vanaf 2008 probeerden de bewoners en 
gebruikers van het pand aan de Van Osta-
destraat 233 om stadsdeel Zuid af te bren-
gen van het plan De Fabriek te slopen. Het 
voormalig stadsdeel wilde met sloop en 

nieuwbouw de tekorten dichten van het 
Archiefterrein aan de Amstel. Na jarenlange 
vruchteloze besprekingen met het stads-
deel stapte De Fabriek in augustus vorig jaar 
naar de rechter. 

De Rechtbank van Amsterdam heeft 
De Fabriek nu in het gelijk gesteld. Het 
stadsdeel heeft bij haar sloopplannen on-
voldoende rekening gehouden met de be-
langen van de bewoners en gebruikers van 
De Fabriek, aldus de rechter, en zij hebben 
volgens het gemeentelijk beleid gewoon 
recht op conversie, oftewel omzetting van 
hun tijdelijk erfpachtcontract in een voort-
durend contract. De gemeente mag het 
pand niet slopen en moet in plaats daarvan 
de Gebruikersvereniging Van Ostadestraat 
233 binnenkort een nieuw contract aanbie-

den. In De Fabriek wonen veertien mensen. 
Daarnaast zijn er verschillende bedrijfjes in 
gevestigd, waaronder een fietsenmakerij, 
een drukkerij, een houtwerkplaats en en-
kele ateliers. 

De bewoners/gebruikers van De Fabriek 
zijn enorm opgetogen over de uitspraak 
en willen dit graag met de buurt vieren. 
Daarom organiseren ze op zaterdag 5 juli  
van 14:00 - 19:00 uur een gezellig straatfeest 
met een liveband en allerlei (kinder)activi-
teiten. Ook is er gelegenheid kennis te ne-
men van alle initiatieven die in het gebouw 
ontplooid worden. Bij slecht weer wordt het 
feest binnen gevierd in de werkplaatsen en 
ateliers. Iedereen is van harte welkom.

Maarten Wesselink Aanplakbiljet op De Fabriek dat het feest aankondigd. 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
13:30-15:00 Babbelen voor gevorderden 
 Bettine Remkes
15.00-16.00 Babbelen voor beginners 
 Carry Bijvoet
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
19:15-20:30 Hatha Yoga
 06-41807644
19.30-22.00 Mahjong 
 06-22897979 
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
19:00-20:00 Buikdansen 
 020-4633890
19:00-20:30 Jongensclub 
 020-7670392

Iedere donderdag
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
09:30-11:30 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
17:00-20:00 Amsterdamse Vriendendienst
 Open huis behalve de eerste 
 3-gangen menu € 5,00
 Opgeven: 020-6839260

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 

Buurtdiensten de Pijp
Telefonisch spreekuur op maandag, woensdag 
en vrijdag van 9.00 – 12.00 uur
Email: Buurtdiensten@combiwel.nl

Het Huis van de wijk is van 7 juli tot 
22 augustus tijdens de avonduren 
gesloten

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

Sport- en Funtoer 

Aanrader

Het is dankbaar en vaak gezellig om 
met een simpel klusje of boodschap een 
buurtgenoot te helpen zelfstandig te blij-
ven wonen en zo contact te hebben met 
de mensen uit je straat en de buurt, zeg-
gen de vrijwilligers van Buurtdiensten de 
Pijp. Buurtdiensten de Pijp, een samen-
werkingsverband van Wijkcentrum Cein-
tuur, Combiwel en actieve Pijpbewoners 
is in januari 2014 gestart met het bieden 
van de helpende hand aan buurtbewo-
ners die geen netwerk hebben om op te-
rug te vallen en/of geen geld om diensten 
in te kopen. Ze hebben ondersteuning 
nodig bij kleine huishoudelijke klusjes, 
bij hun administratie, vervoer, klusjes in 
en rond het huis of gewoon behoefte aan 
een praatje. Deze bewoners kunnen bij 
Buurtdiensten de Pijp terecht. 

Buurtbewoners, zoals Joanna zijn de 
dragers van Buurtdiensten en worden 
ondersteund door professionals. “Door 
mijn werkervaring in het welzijnswerk en 
mijn affiniteit met de doelgroep besloot 

ik vrijwilligster te worden bij Buurtdien-
sten”, zegt Joanna. “Daarnaast kreeg 
ik de ruimte om zelf met initiatieven te 
komen en mee te denken.” Ze doet nu 
het telefonisch spreekuur. “Bovendien 
spreekt het uitgangspunt van Buurtdien-
sten mij aan: aansluiting zoeken bij be-
staande initiatieven en mee helpen om 
deze te versterken“, aldus Joanna. 

Het team van Buurtdiensten de Pijp 
hoopt dat bewoners in de Pijp elkaar 
weten te vinden en wil ze bovendien de 
ruimte geven om met ideeën te komen. 
Om verder te kunnen groeien nodigt het 
team daarom iedereen uit die iets voor de 
buurt kan of wil betekenen. 

Buurtdiensten de Pijp is bereikbaar in het 
huis van de Wijk de Pijp

Tweede van der Helstraat 66 | T. 6971114
Het telefonisch spreekuur is iedere

 maandag, woensdag en vrijdag 
van 9:00 tot 12:00 uur.

E. buurtdiensten@combiwel.nl

Wil je met je broertjes, zusjes, vrienden en vriendinnen een 
te gekke dag beleven? Kom dan naar de Sport- en Funtoer in 
Sporthal De Pijp. Tijdens deze activiteiten kan je kennismaken 
met tal van sport-, spel- en funonderdelen.

Wanneer: 8 t/m 11 juli van 12.00 - 16.00 uur | Waar: Sporthal De Pijp
Toegang: gratis | Meer informatie: T: 470 1460 | Aanmelden: De Sport- en 
Funtoer is uitsluitend bedoeld voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Als je met 
een groep wilt komen van 5 of meer personen dan is het verplicht om je aan te 
melden via www.amsterdam.nl/@202131/sport-funtoer/

Meidenvoetbalkamp 
Swift
Combiwel Sportbuurtwerk organiseert 
samen met voetbalvereniging Swift 
een voetbalkamp speciaal voor 

meisjes. Je kunt ervoor kiezen om een enkele dag deel te 
nemen, maar drie dagen meedoen is natuurlijk het leukste. 
Geef je op en beleef voetbalplezier samen met je (nieuwe) 
voetbalvriendinnen!

Voor meiden van 6 t/m 12 jr | deelname op alle niveaus mogelijk
maximaal 100 plaatsen | meisjes die nog géén lid zijn van een voetbalvereni-
ging krijgen voorrang. | Wanneer: wo 6 en do 7 
augustus 10:00- 17:00 uur, vr 8 augustus 
van 13:00-20:00 uur | Waar: AVV Swift, 
Olympiaplein 31 Amsterdam
Aanmelden: tot uiterlijk 27 juli via 
www.amsterdam.nl/kidsactivitei-
ten, klik stadsdeel Zuid, klik icoon 
Sport, kies activiteit Meiden 
voetbalkamp | Kosten: 3 dagen: 
€37,50 of €30* of per dag: €12,50 of 
€10* (*op vertoon van Stadspas)

Bibliotheek Cinétol
Tolstraat 160, T. 6623184

Elke woensdag 14.15 uur: Samen le-
zen | Oefenen met lezen voor kinderen 
vanaf 6 jaar | Toegang gratis met OBA-
pas/normaal € 5,00  Elke woensdag, 
15.00 uur: Voorlezen en knutselen voor 
kinderen vanaf 4 jaar | Toegang gra-
tis met OBA-pas/normaal € 5,00 Elke 
maandag, 14.00 - 17.00 uur: Leef en 

Leer | Kom naar het oefenspreekuur in 
Bibliotheek Cinétol Vindt u Neder-
lands moeilijk? Wilt u beter leren le-
zen, schrijven, rekenen of internetten? 
Kom naar de gratis oefenspreekuren 
in de bibliotheek. U werkt op uw eigen 
niveau en in uw eigen tempo op de com-
puter. Nu ook voorbeeldexamens Staats-
examen NT2 en inburgeringsexamen. | 
Voor meer informatie: www.leefenleer.
nl | Vrije inloop

Gay & Lesbian Summer Film Festival

Filmtheater Rialto en filmdistributeur Ci-
nemien presenteren deze zomer voor de 
8ste keer het Gay & Lesbian Summer Film 
Festival. De hele maand juli en begin au-
gustus worden ieder weekend meerdere 
succesvolle gay & lesbian films vertoond. 
Het festival wordt traditiegetrouw afge-
sloten met een filmmarathon op zondag 
3 augustus, waar alle films nog één keer 
te zien zijn. 

Voor de volledige programmering zie 
www.rialtofilm.nl 

Rialto, Ceintuurbaan 338


