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De PijpDE PIJP KRANT

Het is een dagelijks terugkerend probleem van bewoners en bezoekers in De Pijp: waar laat je 
in hemelsnaam je fiets? Rekken puilen uit en de speciale fietsvakken zijn altijd vol. Het gevolg 
is een fietsenchaos met lukraak geparkeerde fietsen – en scooters – op de stoep. Deze chaos zal 
over drie jaar, als de Noord Zuid-lijn in gebruik wordt genomen alleen maar toenemen...
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Herfst en andere onderwerpen: fotopagina 11

De Pijp volgens ©hrisInhoud

Ex-Boyfriend 29 oktober 2014 15.44 uur Van Ostadestraat

Say Cheese 15 oktober 2014 13.41 uur Gerard Doustraat

Totale Leegverkoop 28 oktober 2014 15.24 uur Ferdinand Bolstraat

Even Uitrusten 29 oktober 2014 14.15 uur Sarphatipark

Fotoserie: ©hris (depijpinbeeld.blogspot.nl)
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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! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

www.deregenboog.org/vrijwilligerswerk-amsterdam

Ouders kunnen zich 
inschrijven voor een 
opvoedcursus:
-  positief opvoeden voor ouders  
 van tieners (11-17 jaar) op  
 donderdagavond 19.30-21.30 uur 
-  voor alleenstaande ouders 
-  voor ouders met stress in de  
 opvoeding

oudercursuszuid@combiwel.nl of bij 
opvoedadviseurs in OKC (ouderkindcentrum) 
2e Jan van der Heijdenstraat 75-77  
(020-4715492)

SPORTIEFPAALDANSEN.NL

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

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 op: 
donderdag  18 september. 

Bel Jeanette Krijnen 06-462 835 24 of meld je via 
www.mentorschapamsterdam.nl 
Word mentor. 

boekhoudcollege

Herengracht 124-128
1015 BT Amsterdam

06 - 467.20.227
www.boekhoudcollege.nl

uw opleider in:

          Basiskennis Boekhouden / Calculatie
          Elementair Boekhouden voor Havo / VWO
          Praktijkdiploma Boekhouden 
          Moderne Bedrijfsadministratie
          Ook één op één - lessen mogelijk

uw adviseur in:

          Het maken van een ondernemersplan
          Het opzetten of repareren van uw boekhouding
          Het lezen van uw jaarrekening
          Uw gesprek met uw accountant

« 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?

 

Schilderen en tekenen naar de waarneming
Het hele jaar door cursussen 

stillevenschilderen in olieverf 
en portret schilderen/tekenen (alle niveaus)

meer info: www.kunstkwekerij.nl 
of bel: 06 55 360 181 (Willeke Frima)

Mannen gezocht!
Het Zwanenkoor zoekt KOORZANGERS.
Houd je van het Amsterdamse lied?
Kun je zingen en heb je tijd?
Meld je aan voor een auditie.
Dat kan via info@zwanenkoor.nl of 06-412 983 59

Thaise boot & Amsterdam’s Light Festival.
27 nov. tot 18 jan v.a. € 22.50 p.p. Self catering
Vaartijden : 18.00 - 19.30 en 20.00 -21.30 uur. 

Vereniging Vrienden van de Boonapanich
Tel. 06 29510532 www.thaiseboot.nl
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Art Deco-meubel- en 
accessoirewinkel De Vredespijp 
is niet meer. En daarmee is 
de zoveelste onderneming 
uit De Pijp verdwenen, wat 
door veel buurtbewoners en 
klanten van de zaak aan de 
Eerste Van der Helststraat 
als een groot verlies wordt 
ervaren. 25 Oktober was de 
laatste openingsdag, per 1 
november moest het pand 
leeg zijn. Op 26 oktober was 
er nog een afscheidsfeestje 
voor personeel, klanten en 
belangstellenden.

Eigenaresse Daatje van der Meer zegt dat 
het helaas niet anders kon: ‘De huur was 
niet meer op te brengen en ook de gevol-
gen van de crisis waren bij ons merkbaar.’ 

De Vredespijp werd 40 jaar geleden op-
gericht door haar vader, Ko van der Meer 
(In 2011 overleden) en zijn zakenpartner 
Dick Dankers. ‘De naam Vredespijp is door 
mijn vader bedacht. Hij combineerde de 
naam van de buurt met zijn vredesidea-
len, was een echte hippie toen’, zegt ze 
lachend. Ondanks de situatie, die ze ‘be-
hoorlijk zuur’ noemt, is ze haar humor niet 
kwijt.

Huurverhoging
Ze vertelt hoe de koffieshop er later bij 
kwam: ‘Na de huurverhoging in 2005 
zochten we naar manieren om de nieuwe 
huur te kunnen betalen. Er kwamen al re-

gelmatig mensen uit de buurt een kopje 
koffie bij ons halen, gewoon voor de ge-
zelligheid, van oudere dames en heren 
tot studenten. Toen besloten we om van 
een deel van de winkel een koffieshop te 
maken, met echt goede koffie en een ge-
bakje of broodje. De koffieshop bij de win-
kel heeft er mede toe geleid dat we het 
nog zo lang konden volhouden. De huur-
verhoging werd weliswaar vanaf 2005 
gefaseerd ingevoerd maar begin 2013 be-
taalden we het volle pond. Dat werd uit-
eindelijk in combinatie met de crisis, toch 
een te zware financiële belasting.’

Even invallen
Van der Meer vertelt hoe zij ooit, twintig 
jaar geleden, in de zaak terechtkwam: 
‘Mijn vader vroeg ooit, bij afwezigheid van 
de bedrijfsleidster, of ik niet even kon in-

vallen. Dat invallen heeft vervolgens twin-
tig jaar geduurd en nu houdt het dus jam-
mer genoeg op. Niet alleen voor mij maar 
ook voor mijn personeel. De jongen in de 
verkoop en het meisje in de koffieshop ken 
ik al vanaf mijn kindertijd. Ik vind het heel 
naar dat ook zij nu werkloos zijn.’

Medeleven buurtbewoners
Van der Meer is erg onder de indruk 
van het medeleven en de steun van 
buurtbewoners en klanten en wil hen 
daar graag voor bedanken. De Vre-
despijp was overigens niet alleen een 
begrip in De Pijp en Amsterdam. ‘Van-

uit heel Nederland en zelfs uit andere 
landen kwamen klanten speciaal naar 
deze winkel. We staan nota bene in 
enkele reisgidsen vermeld als zeker 
een bezoekje waard bij een trip naar 
Amsterdam. Dat kan nu dus niet meer’, 
besluit Van der Meer.

Even rust
Al het meubilair is op 20 oktober ge-
veild in veilinghuis Amsterdam Book 
Auctions, van de bevriende Michael del 
Pino. Van der Meer neemt voorlopig 
even rust en moet eerst alle emoties 
rond het verlies van haar winkel ver-
werken. Maar ze sluit niet uit dat ze in 
de toekomst weer ‘iets’ gaat onderne-
men.

Peter Leemeijer

De Vredespijp is uit – De Pijp verliest opnieuw een icoon

Eigenares Vredespijp Daatje van de Meer is onder de indruk van de steun van buurtbewoners. Foto's Maarten Wesselink

De Vredespijp is niet de enige winkel die recent uit De Pijp is verdwenen. Eerder dit 
jaar vertrokken Scheltinga woninginrichting uit de Van Woustraat, de naastgelegen 
Franky’s Secondhandshop, slagerij NOZ aan de Eerste van der Helststraat (met die 
grote namaak-koe voor de deur) en ijzerhandel C. van der Meulen op de hoek Cein-
tuurbaan/Van Woustraat, de laatste na maar liefst 111 jaar. Daarvóór sloten boek-
handel en coffeeshop Inkt en Olie aan de Ferdinand Bolstraat en tapijtzaak NTU aan 
de Stadhouderskade hun deuren, evenals onderdelenwinkel Cito aan de Ferdinand 
Bolstraat en de groentezaak op de hoek van de Lutmastraat en het Henrick de Ke-
ijserplein. Of er sprake is van een trend is de vraag; feit is dat de crisis en extreme 
huurverhogingen veel ondernemers heeft verjaagd. 

Overlast door vakantieverhuur?

Via het internetbedrijf Airbnb is het mo-
gelijk om je huis te verhuren aan toeris-
ten. Op dit moment staan er bij Airbnb 
ongeveer 6.000 Amsterdamse woningen 
te huur. Veel Amsterdammers verhuren 
hun woning soms eventjes onder aan toe-
risten tijdens hun eigen vakantie. Dit kan 
gemakkelijk zonder al te veel overlast of 
problemen en op zichzelf is dit niet ver-
boden. 

Sommige woningen worden echter het 
gehele jaar aan toeristen verhuurd waar-
door er eigenlijk sprake is van een hotel 
in een gewone woning. Dit kan vaak wél 
overlast voor omwonenden betekenen. Er 
zijn zelfs pandeigenaren die gehele woon-
panden opkopen om die om te zetten in 

illegale hotels. Woningen in Amsterdam 
mogen niet zomaar als hotel, pension of 
toeristenverblijf worden verhuurd. 

Gert Jan Bakker van het Meldpunt On-
gewenst Verhuurgedrag krijgt er bijna da-
gelijks mee te maken. Ook in Zuid neemt 
het aantal klachten toe. “Wij kregen al 
eerder signalen van buurtbewoners dat 
er veel overlast was. Toen hebben we 
Stadsdeel Zuid ingelicht en een verzoek 
tot handhaving ingediend.” Bakker maakt 
zich vooral zorgen om de veiligheid. “Als 
er brand uitbreekt, wat dan?” 

We zien het liefst dat deze woonpan-
den gewoon regulier worden verhuurd en 
bewoond. Als de eigenaar er een hotel van 
wil maken, moet hij maar de benodigde 
vergunningen aanvragen”, aldus Bakker. 

Overlast door vakantieverhuur kan 
gemeld worden aan het Meldpunt On-
gewenst Verhuurgedrag. Uw melding op 
www.meldshortstay.nl wordt dan (met 
uw toestemming) automatisch naar de 
gemeente doorgestuurd.

Ga naar
 http://www.wswonen.nl/meldpunt/ 

of bel naar 020-5230 199

Zonnepanelen voor huurwoningen. 

Veel daken die geschikt zijn voor zonnepa-
nelen staan nog steeds leeg. Jammer, want 
hoeveel zonne-energie is er deze zomer 
wel niet aan de dakpannen verloren ge-
gaan? Zonne-energie waar u ook van had 
kunnen profiteren. Maar hoe regel je dat, 
een eigen installatie op het dak?

Eigenaren in een VVE kunnen relatief 
eenvoudig met elkaar tot overeenstem-
ming komen. Voor huurders is dat an-
ders, die hebben vaak weinig te zeggen 
over wat er met het dak gebeurt. Geluk-
kig kan de Buurtenergiewinkel u op weg 
helpen.

Aanbod voor huurders Woningbouwcor-
poraties Eigen Haard, Stadgenoot en Ymere 
bieden sinds kort de mogelijkheid voor 
huurders om zonnepanelen te huren en in 
sommige gevallen ook zelf te investeren. In 
beide gevallen is het belangrijk om goede 
afspraken te maken met de verhuurder. 
U moet dan denken aan zaken zoals het 
onderhoud, de maandelijkse kosten en 
de opbrengst van de panelen. Ook als de 
verhuurder het meeste regelt blijft het be-
langrijk om overzicht te houden en kritisch 
betrokken te blijven bij het proces.

Eigen initiatief Het aanbod hoeft niet altijd 
van de verhuurder te komen. Het is even goed 
mogelijk voor huurders om op eigen initiatief 
een plan aan de verhuurder te presenteren. 
Zo kunt u gewoon zelf een offerte opvragen 
en met de verhuurder in gesprek gaan. U 
kunt dan horen onder welke voorwaarden 
de verhuurder toestemming wil geven voor 
plaatsing van de panelen. In de regel moet 
u er dan wel rekening mee houden dat u zelf 
moet investeren.

Voor hulp en advies kunt u langs komen 
bij het spreekuur van de Buurtenergiewinkel. 

Iedere woensdag van 13.00 tot 15.00 uur in 
het Groen Gemaal. De Buurtenergiewinkel is 
er ook voor handige bespaartips, advies over 
uw energierekening of energieopwekking.

Het Groen Gemaal bevindt zich in het 
Sarphatipark bij de ingang tegenover de 

Eerste Jan van der Heijdenstraat. 

Spreekuur 
Buurtenergiewinkel 
energiebesparing – 

energierekening

Elke woensdag 13.00-15.00 uur 
Elke woensdag is er een spreekuur 
Energiebesparing van 13:00 - 15:00 
uur van de BuurtEnergieWinkel op 
het Groen Gemaal in het Sarphati-
park. U kunt hier terecht met vragen 
over energiebesparing, de gas- en 
elektriciteitsrekening, isolatiemoge-
lijkheden, zonnepanelen, het maken 
van een afspraak voor een woning-
opname en andere vragen over ener-
giebesparing. Aarzel niet en kom 

langs bij het spreekuur.

buurtenergiewinkel
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MARKT
11 november 
Meervaart 
Kijk op onze 
websites!

gratis toegang

MARKT

participatiemarkt.nl jekuntmeer.nl

‘Zelfs de muren 
komen niet meer 
op me af’
Help jij mij vooruit?
www.deregenboog.org/vrijwilligerswerk-amsterdam

www.hanskloosterman.com

8 weekse
mindfulness 
cursus

schrijf nu in! 
Start feb/mrt 2015
Centrum de Roos 
Amsterdam

Gratis spreekuur duurzaam renoveren in Groen Gemaal
Advies over duurzaam, ecologisch, 
gezond en energiezuinig bouwen en 
renoveren. 

Iedere week kunnen buurtbewoners te-
recht in het Groen Gemaal met vragen 
over duurzaam, gezond, ecologisch en 
energiezuinig bouwen en renoveren. 
Maar ook algemene vragen zijn welkom. 
Architect Max Drath houdtt zich spe-
cifiek bezig met duurzaam bouwen en 
renoveren. Omdat elke verbouwing ook 
algemene vragen oplevert kunt u daar-
voor op het spreekuur terecht. Te denken 
valt aan: waarmee moet je beginnen 

bij een verbouwing; welke procedures 
en vergunningen zijn nodig en welk nut 
heeft het inhuren van een architect in het 
bouwproces? 

Waarom duurzaam bouwen en reno-
veren? Duurzaamheid wordt in de hui-
dige bouwwereld een steeds belangrijker 
begrip. Het wordt meestal geassocieerd 
met het bouwen van energiezuinige wo-
ningen. Energiezuinig renoveren verlaagt 
de woonlasten door de woning beter te 
isoleren. Het opwekken van warmte en 
energie op het eigen dak met zonnepa-
nelen of zonneboilers kan de woning bo-
vendien energieneutraal maken en zelfs 

voldoende energie opwekken om die ook 
aan de buren te leveren. 

Echter, bij daadwerkelijk duurzaam 
bouwen komt meer kijken dan alleen 
energie besparen en energie opwekken. 
Het gebruik van natuurlijke bouwmate-
rialen levert bijvoorbeeld een gezonder 
binnenklimaat in de woning op. Ecologi-
sche bouwmaterialen zijn met de juiste 
begeleiding (en zelf aangeleerde kennis) 
heel goed toe te passen. Voor mensen die 
zelf hun woning willen renoveren, is dit 
een uitkomst. Kwaliteit en voortgang van 
een renovatie kunnen verder het beste 
worden begeleid door een ervaren archi-

tect of aannemer. 
Het architectenspreekuur voor diag-

noses en verwijzingen is vrijblijvend en 
kosteloos. Metingen, het maken van 
ontwerpen en het inwinnen van externe 
expertise zijn ook mogelijk maar daar zijn 
wel kosten aan verbonden. 

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

Elke donderdag van 
18.00 t/m 20.00 uur in het Groen Gemaal. 

of mail naar architectenspreekuur@
wijkcentrumceintuur.nl

voor groter wordend gezin, 3 slaapkamers, 
tuin/dakterras. Kids op school op Geert 

Grote. Eventueel ruil mogelijk met huis in De 
Pijp (1 verd. 55m2). Tegen hoge overname 
beloning. Beloning ook voor gouden tip. 

Alvast HARTelijke dank! 

06 81 7977 47

HUIS GEZOCHT 

Bij een scheiding  
komt er van alles  
op je af. Emotioneel,  
maar ook financieel.  
Met de Scheidings- 
planner weet je snel 
waar je aan toe bent. 
Wij houden ratio en 
emotie uit elkaar. Zodat 
alle financiële belangen 
eerlijk en naar tevreden-
heid worden geregeld. 
 
Kies voor je toekomst  

Vraag ons gratis  
boekje ‘Help, ik ga 
scheiden’ aan op  
scheidingsplanner.nl

De Scheidingsplanner Amstelland
Amsterdamseweg 535, 1181 BS Amstelveen

Voor meer informatie, mail of bel: 
amstelland@scheidingsplanner.nl

(020) 345 33 01

Hij hoeft mij echt  
niet te onderhouden,  

als het maar fair  
geregeld wordt.

Gezocht! 
Het Diabetescentrum VU medisch centrum zoekt: 

Patiënten tussen de 35 en 75  
jaar met diabetes type 2 en 
overgewicht 

voor onderzoeken naar de werking van nieuwe 
diabetes-medicijnen op hart en vaten, nieren 
en het maagdarmkanaal  
 
Deze medicijnen bootsen het effect van lichaamseigen 
darmhormonen na: verlagen bloedglucose, helpen bij afvallen en 
veroorzaken nauwelijks hypoglykemieën (te lage bloedsuikers) 

Voldoet u aan de onderstaande criteria en bent u 
geïnteresseerd?  
Belt u ons dan voor meer informatie op 020-4440541 
Kijk op www.diabetescentrum.nl  
Of reageer per mail: safeguard@vumc.nl  

Voorwaarden om mee te doen: 

-Mannen en vrouwen tussen de 35 en 75 jaar 

-U heeft diabetes type 2 

-U heeft overgewicht (zie tabel hiernaast) 

-Als vrouw bent u na de overgang 

Lengte Gewicht 

1,50 meter >56 kg 

1,55 meter >60 kg 

1,60 meter >64 kg 

1,65 meter >68 kg 

1,70 meter >72 kg 

1,75 meter >76 kg 

1,80 meter >81 kg 

1,85 meter >85 kg 

1,90 meter >90 kg 

1,95 meter >95 kg 

Deelnemers ontvangen een financiële 
vergoeding en reiskostenvergoeding 

Gezocht! 
Het Diabetescentrum VU medisch centrum zoekt: 

Patiënten tussen de 35 en 75  
jaar met diabetes type 2, insuline 
gebruik en overgewicht 

voor een onderzoek naar de effecten van een nieuw 
diabetes-medicijn op de nierfunctie 

 
Dit medicijn bootst het effect van een lichaamseigen 
darmhormoon na, verlaagt de bloedsuiker en helpt bij 
afvallen 

Voldoet u aan de onderstaande gegevens en bent u 
geïnteresseerd?  
Belt u ons dan voor meer informatie op 020-4440651  
Kijk op www.diabetescentrum.nl  
Of reageer per mail: elixirs@vumc.nl  

Voorwaarden om mee te doen: 

•  Mannen en vrouwen tussen de 35 en 75 jaar 

•  U heeft diabetes type 2 

•  U wordt behandeld met insuline* 

•  U heeft overgewicht (zie tabel hiernaast) 

•  Als vrouw bent u na de overgang 

Lengte Gewicht 

1,50 meter >56 kg 

1,55 meter >60 kg 

1,60 meter >64 kg 

1,65 meter >68 kg 

1,70 meter >72 kg 

1,75 meter >76 kg 

1,80 meter >81 kg 

1,85 meter >85 kg 

1,90 meter >90 kg 

1,95 meter >95 kg 

Deelnemers ontvangen een financiële vergoeding en 
reiskostenvergoeding 

*de onderzoeksarts kan u vertellen welk type insuline geschikt is       
voor deelname aan dit onderzoek 

 

Buddyzorg Kuria biedt in samenwerking met het Leger 
des Heils Amsterdam buddyzorg voor cliënten uit de 

maatschappelijke opvang van het Leger des Heils.

Vrijwilligerswerk maakt samen sterk.

Buddy’s geven sociale/emotionele ondersteuning 
om terugval naar de professionele hulpverlening te 

voorkomen.
Ben jij de buddy die wij zoeken?

Vraag vrijblijvend om meer informatie!!
buddy@kuria.nl 06-46115702 www.kuria.nl 

 Start 17 nov.

 € 140,-

 Pittig tempo

 Willemsparkweg 

www.fuentes.nl

Cursus Spaans
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De bedrijfsruimte van voormalig Brugmans Keukens (links van boven af en rechts aan de Stadhouderskade (achter de schutting)). Foto's: Maarten Wesselink

De firma Brugmankeukens 
is uit haar showroom aan de 
Stadhouderskade vertrokken. 
In het enorme pand dat 
bijna alle ruimte tussen de 
Stadhouderskade en de 1e 
Jacob van Campenstraat 
beslaat zou een Jumbo 
supermarkt komen. 
Omwonenden reageerden 
verbaasd en geschrokken. 

Volgens de Nota van Uitgangspunten voor 
de herinrichting van de Frans Halsbuurt 
moet de Eerste Jacob van Campenstraat 
autoluw worden en aantrekkelijk voor 
toeristen die vanaf het Museumplein naar 
De Pijp wandelen. Hoe rijmt dat met grote 
vrachtwagens die een kanjer van een 
supermarkt moeten bevoorraden en die 
alleen achteruit de straat kunnen verla-
ten. Rechtdoor de Ferdinand Bolstraat in 
rijden kan niet want die wordt autovrij. 
Dat staat tenminste in de plannen voor de 
Rode Loper, een project van de Centrale 
Stad om boven de Noord-Zuidlijn (vanaf 
het Centraal Station tot ver in De Pijp) een 
lange doorlopende, aantrekkelijke wan-
delroute aan te leggen. Daar komt nog 
bij dat in de 1e Jacob van Campenstraat 
een nooduitgang van de metro wordt ge-
plaatst: daar mag dus geen enkel object in 
de weg staan.

De buurtbewoners zijn in actie geko-
men en hebben hun bezwaren tegen de 
vestiging van een Jumbo supermarkt bij 
het stadsdeel neergelegd. Tegenover De 
Pijp Krant verklaarde de woordvoerder 
van het stadsdeel dat een vergunnings-
aanvraag voor een supermarkt niet zo-
maar geweigerd kan worden omdat het 
pand volgens het bestemmingsplan een 
detailhandelfunctie heeft. Maar ook het 
stadsdeel vindt een supermarkt op deze 
locatie niet de meest gewenste bestem-
ming en daarom is het in overleg met 
de projectontwikkelaar van het pand, de 
Kroonenberg Groep.

Inmiddels valt op de website van het 
stadsdeel te lezen dat op 8 oktober een 
omgevingsvergunning is aangevraagd 
voor het 'veranderen, vernieuwen en 
vergroten van de begane grond van de 
gebouwen en de bijbehorende bebou-
wing met bestemming daarvan tot één 
sportschool'. Daarmee lijkt de kou uit de 
lucht, maar buurtbewoners ervaren dat 
anders. Gertrude van der Ven, bewoner en 
zelf ook ondernemer: "Dit pand is zo groot 
dat de bedrijvigheid die daar plaatsvindt 
al snel gevolgen heeft voor de leefbaar-
heid van de buurt. En dan verwacht ik 
een actievere houding van het stadsdeel 

bij het verlenen van een vergunning  
dan nu het geval is. Alleen de vergun-
ningaanvraag naast het bestemmings-

plan leggen volstaat niet, want niet alle 
detailhandel is geschikt voor deze locatie. 
Het stadsdeel moet zelf inzien dat een su-
permarkt op deze plek mis gaat. En niet 
pas nadat 'zeurende' buren bij hen aan 
de bel trekken. Maar uiteraard zijn wij als 
buurtbewoners blij dat het er nu naar uit 

ziet dat er een sportschool komt en geen 
supermarkt". 

Met de aanvraag van een omgevingsver-
gunning voor een sportschool is het laad- 
en losprobleem in de 1e Jan van der He-
ijdenstraat opgelost. Maar ontstaan er nu 
aan de andere kant van het woonblok niet 
opnieuw problemen als de vele bezoekers 
van een sportschool hun fiets parkeren op 
de smalle stoep van de Stadhouderskade? 
Nu de vestiging van de Jumbo van de baan 
is kunnen de buurtbewoners weer even op 
adem komen, maar ze blijven alert.

Tekst en beeld: Maarten Wesselink

Omwonenden alert op bestemming pand Stadhouderskade
De buurtkwestie

Een stadsdeel moet zelf kunnen 
inzien dat een supermarkt op 
deze locatie niet kan.

Project 'Afval is Voedsel' zoekt vrijwilligers.
De werkgroep Voedselverspilling heeft 
onlangs een zogenoemde Kliko-Party bij 
coffeeshop TRUST aan de Albert Cuyp-
straat georganiseerd. Met afval van de 
markt werd een maaltijd samengesteld 
voor vijftien personen.

De werkgroep start nu een nieuw pro-
ject onder de naam ‘Afval is Voedsel’ en 
zoekt daarvoor vrijwilligers. Er wordt 
koffieprut verzameld bij de cafés, restau-
rants en coffeeshops in De Pijp, die weer 
kan worden gebruikt als voedingsbodem 
voor het kweken van oesterzwammen. 

Deze zwammen kunnen op de menukaart 
komen van restaurants in de wijk en met 
de overgebleven koffieprut kunnen gevel-
tuinen worden bemest. 

Lijkt het u leuk om hieraan mee te werken 
als vrijwilliger meldt u dan aan bij Rudy 

Klaassen van het NMTZuid, via email 
Rudy@NMTZuid.nl of telefoon 0620539406. 
Of kom langs op het wijkspreekuur van het 

NMTZuid, iedere donderdagmiddag van 
13.00 tot 15.00 uur, in Wijkcentrum Ceintuur 

aan de Gerard Doustraat 133. 

Handige helpers gezocht voor het Repair Café De Pijp
Sinds onze verhuizing naar de locatie Voed-
selbank is het aantal buren dat voor repa-
ratie langs komt toegenomen. Daarom zijn 
we op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Naast 
reparateurs voor apparaten, meubilair en 
kleding, zoeken we mensen die de bezoe-
kers ontvangen, die ervoor zorgen dat ze 
bij de juiste reparateur terecht komen, hel-
pen om alles klaar te zetten, voor de koffie 
zorgen en weer opruimen. 

Wat krijg je er voor terug? Blije gezich-
ten als iets het weer doet; veel aan en van 
elkaar leren, gezelligheid, leuke contacten 

met bezoekers en voor het natje en droog-
je wordt gezorgd door andere vrijwilligers. 

Spreekt het je aan? Elke laatste zondag 
van de maand tussen 12.00 en 16.00 uur 
helpen we onze buren. Geef je op bij Rudy 
Klaassen, Rudy@NMTzuid.nl. Kijk op wijk-
centrumceintuur.nl/nmt/repair-cafe-de-
pijp voor meer informatie. 

Zondag 30 november is alweer het laatste 
Repaircafé De Pijp van dit jaar (alleen fiet-
sen) van 12.00-16.00 uur Van Ostadestraat 
233E (Fietswerkplaats Smerig). 

Geveltuinenburendag 
in de Diamantbuurt

Op zaterdag 8 november wordt 
al weer de 5e Geveltuinenbu-
rendag georganiseerd. Om 11 
uur in de ochtend verzamelen 
bewoners zich bij het badhuis 
in de Diamantstraat om andere 
buurtbewoners te helpen met 
het winterklaar maken van de 
geveltuinen en voortuinen. 
Bewoners van de Diamantbuurt 
zorgen voor het eten en de koffie 
staat om 11 uur klaar om iedereen 
te verwelkomen. De bewoners 
krijgen binnenkort een brief 
van Stadgenoot en Eigen Haard 
waarin wordt uitgelegd hoe ze 
kunnen bijdragen aan het mooi 
maken van de buurt.
Iedereen, ook mensen die niet 
in de buurt wonen, kan zich 
opgeven op het email-adres 
van de bewonerscommissie: 
bcdiamantbuurt@gmail.com

Peter van Maaren

Rectificatie In de vorige editie van De Pijp Krant stond bij het artikel over de 24-uurs buurtlijn helaas een 
foutief telefoonnummer. Het juiste nummer van de buurtlijn, speciaal voor ouderen en kwetsbare bewoners in De 
Pijp die vragen of problemen hebben op het gebied van zorg en welzijn, is 5923459. De 24-uurs buurtlijn wordt veel 

gebeld waardoor er extra vrijwilligers nodig zijn, met name om boodschappen te doen voor ouderen of om samen 
met hen een stukje te gaan wandelen. Heeft u tijd over en wilt u graag ouderen en kwetsbare bewoners in De 
Pijp helpen, neem dan contact op met Helga Spel: Aanmelden kan op tel. 06 14591568 of via h.spel@combiwel.nl

Koffieprut verzamelen voor het kweken van oesterzwammen. Foto: Rudy Klaassen Foto: Maarten Wesselink
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Bart in De Pijp

Koffiebranderij/Bar 'La Boutique del Caffè'
1e Jacob van Campenstraat

© 2014 Marijke van Mil, Mops en Aardvarken | Legpuzzel ✁

Huurdersvereniging de Pijp spant zich al jarenlang in  
voor betaalbare huren en goede woonbescherming. 

Maak € 6,- of meer over op giro 693 0178 van Huurdersvereniging de Pijp en vermeld adres,  
postcode, e-mail en eventueel uw verhuurder, dan ontvangt u onze Nieuwsbrief en uitnodigingen.  
Donaties zijn welkom onder vermelding van ‘gift 2012’.

Huurdersvereniging de Pijp | Wijkcentrum Ceintuur | Gerard Doustraat 133 | info@hvdepijp.nl |  
www.hvdepijp.nl | 020 6621145 (dinsdag bereikbaar, anders antwoordapparaat)

Colofon Redactie Sofie Marie van den Berg, Willem de Blaauw, Minka Bos, Peter Leemeijer, Gert Meijerink (coördinator), Peter Roeffen, 
Marlies Scholtens (eindredactie), Peter Schuite, Anouk Verburg, Maarten Wesselink, Christine Westerveld. Bijdragen o.m. Guido Zijlstra, Ton van der Tas. 
Fotografie Maarten Wesselink, Christine Westerveld e.a. Vormgeving Gert Meijerink. Legpuzzel Marijke van Mil. Illustratie Bart van Waterschoot. 
Philippine Christine Westerveld. Druk Dijkman Print, Diemen. Advertenties (al voor €30,- in De Pijp Krant) q.voorn@wijkcentrumceintuur.nl. De Pijp 
Krant is een uitgave van Stichting Wijkcentrum Ceintuur. Hij verschijnt zes keer per jaar in een oplage van 16.500 en wordt huis aan huis bezorgd. 
Voor vragen, opmerkingen of klachten over de bezorging: 020 6764800.  
WijkcentrumCeintuur, Gerard Doustraat 133, 1073 VT Amsterdam | pijpkrant@wijkcentrumceintuur.nl | www.wijkcentrumceintuur.nl

Stuur of mail uw oplossing naar Redactie Pijpkrant, Wijkcentrum Ceintuur, Gerard Doustraat 133, 1073 VT Amsterdam, o.v.v. oplossing filippine november 2014. Mail: pijpkrant@wijkcentrumceintuur.nl
Onder de goede inzendingen worden 2 vrijkaartjes verloot voor Rialto. | Oplossing september: Buurtfeest | Winnaar: G. Engel, Rustenburgerdwarsstraat
De redactie van De Pijp Krant dankt Rialto voor het gratis beschikbaar stellen van deze kaartjes.

DePijpFilippine door Christine Westerveld

Het regent!

Je kan er de klok op gelijk zetten: 
na een paar dagen met flinke regen 
stroomt de wachtkamer van het 
spreekuur vol. Niet met regenwa-
ter, maar met huurders die kampen 
met daklekkages. Maar al te vaak 
zijn dit terugkerende problemen, 
omdat de verhuurder de lekkage 
niet of slechts provisorisch verhelpt.

Een lekkage kan het woongenot 
ernstig bederven. Vandaar dat 
de huurcommissie flinke sancties 
uitspreekt als de huurder een lek-

kage meldt en de verhuurder daar 
niets aan doet. De huurprijs wordt 
dan verlaagd naar 40% of zelfs naar 
30% van de huur die de huurder be-
taalt, zolang de lekkage voortduurt. 
Pas als de verhuurder de lekkage 
verhelpt, mag de oude huur weer in 
rekening worden gebracht.

Toch is de procedure bij de huur-
commissie niet altijd de meest aan-
gewezen weg. De procedure duurt 
vaak lang, op zijn minst enkele 
maanden. Als de lekkage ernstig is, 
dan is sneller optreden door de ver-
huurder geboden. De huurder doet 

er dan goed aan om niet alleen een 
procedure voor huurverlaging bij 
de huurcommissie aanhangig te 
maken, maar tevens een vordering 
in te stellen tot herstel van de 
lekkage.

Voor die vordering kan de huurder 
niet bij de huurcommissie, maar al-
leen bij de kantonrechter terecht. In 
een kort geding procedure kan de 
verhuurder worden veroordeeld de 
lekkage op korte termijn op te hef-
fen, op straffe van een dwangsom. 
Omdat de huurder een spoedeisend 
belang heeft bij de vordering, kan 

de kantonrechter binnen enkele 
weken een uitspraak doen. De pro-
cedure bij de kantonrechter is dus 
sneller en meestal ook effectiever 
dan de procedure bij de huurcom-
missie.

Indien u kampt met gebreken aan 
de woning die onmiddellijk herstel 
behoeven, kunt u langskomen bij 
het spreekuur. U wordt dan geïnfor-
meerd over de procedure die in uw 
geval het snelst tot resultaat leidt.

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?

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. ‘Cultuurprofielschool’ in de Rustenburgstraat (4) 2. Gebouw uit 
1968 in de Van Ostadestraat, monumentenstatus, oorspronkelijk 
kerkelijke functie, nu buiten gebruik (9) 3. Een van de oudste bil-
lardfabrieken van Nederland (1898) aan de Stadhouderskade (10) 4. 
Wereldberoemde schilderes, momenteel solotentoonstelling in Ste-
delijk Museum, met atelier in De Pijp (7,5) 5. Brug over de Boeren-
wetering, verbindt de Eerste Jan Steenstraat met de Hobbemakade 
(10) 6. Ambachtelijk bedrijfje in De Pijp dat gerooide Amsterdamse 
bomen verwerkt tot nieuwe producten (9) 7. Kunstenaar achter het 
project Hemony Art Lane (4,7) 8. Natuurkundige (1865 – 1943), 
Nobelprijswinnaar, woonde aan de Stadhouderskade 158 (6,6) 9. 
Nederlandse dichter, woonde van 1882 – 1887 aan de Amsteldijk 
nr. 9, waar zijn moeder een pension had (6,6) 10. Nederlandse 17de 
eeuwse kunstschilder, tevens Zuid-Hollandse plaat (8)

 N N N N N N N
1

9. 5. N N N N N

N N N N N N
2

7. 9. 7. 9. 1.

N N N N
3

9. 2. 8. 9. 7. N N

N
4

7. 8. 3. 4. 7. 1. N N N

N N N N
5

5. 10. 8. 10. 12. N N

N N N N
6

1. 7. 2. 5. 6. N N N

N N N N
7

2. 12. 5. 7. 12. 7. 3. N

N
8

11. 4. 6. 4. 7. 3. N N N

9
2. 10. 7. 12. 5. 6. 10. N N N N

N N N
10

11. 3. 7. 4. 10. N N N N N

Rozenkoor in de Oranjekerk Concert Winter Wonderland op zaterdag 29 November om 19.30 uur, 
met een gastoptreden van Marley's Angels. Adres: Tweede van der Helststraat 1-3. Het Rozenkoor is 
het homo/lesbo/bi koor van Amsterdam. 'Soms ontroerend, soms vrolijk, dan weer verstild of swin-
gend.' Reserveer alvast een kaartje (€10 via: rozenkoorwinterwonderland@gmail.com)
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prenten van weleer
In de jaren twintig werden maar liefst 
62.000 nieuwe woningen gebouwd in 
Amsterdam. Nooit eerder en later even-
min was de productie in één decennium 
zo hoog. Amsterdam telde wel vijftig 
verschillende woningbouwverenigingen. 
Hun voornaamste doel was het bouwen 
van betere arbeiderswoningen.

 In het sterk verzuilde Nederland had 
iedere politieke en religieuze groepering 
zijn eigen woningbouwvereniging. Zo 
bouwde het rooms-katholieke Het Oos-
ten in 1923 honderden woningen in de 
zuidwesthoek van De Pijp. Om in aanmer-
king te komen voor zo'n woning moest je 
katholiek zijn. Daardoor ontstond hier 
een overwegend katholiek buurtje met 
eigen (katholieke) voorzieningen zoals 
scholen, winkels, buurthuizen en een 
kerk. Het werd ook wel Papendorp ge-
noemd en het was een bijzonder kinder-
rijke buurt.

Op deze fotokaart, verzonden in 1938, 
zien we de woningen van Het Oosten, 

ontworpen door architect Lippits. We 
kijken vanaf het kruispunt met de Piene-
manstraat in het rustige en doodlopende 
deel van de Vincent van Goghstraat. Hier 
kwamen zelden auto's, behalve tijdens 
de Autorai. Dan parkeerden bezoekers 
graag hun automobiel in de buurt van 
het toenmalige RAI-gebouw aan de over-
zijde van de Ferdinand Bolstraat.

Links, op nummer 38, zien we de groen-
tewinkel van de heer Poelstra. Zijn zaak 
droeg dezelfde naam als de woningbouw-
vereniging. Rechts zat kruidenier Putman.

Wat verder opvalt, zijn de voortuintjes. 
Frans Hofstra woonde hier als kind in de 
jaren vijftig en kan zich die nog goed 
herinneren: “Elke tuin had een Japanse 
kers, zodat de straat in het voorjaar een 
prachtige roze aanblik bood. Later zijn de 
tuintjes opgeofferd voor het oprukkende 
autoblik”. 

Ton van der Tas | Meer prenten zien?  

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

VINCENT VAN GOGHSTRAAT

Al bijna zijn hele leven is Adil Amarki te vin-
den op het Henrick de Keijserplein."Mijn 
moeder nam me mee en dan rende ik hier 
de hele middag rond", vertelt Adil. " Er 
was een grote glijbaan en we voetbalden 
veel. De hele buurt kwam hier naar toe. Ik 
ben hier opgegroeid en nu ben ik er iedere 
woensdag ". Op die dag versterkt hij als 
vrijwilliger het team van de sportbuurt-
werkers van Combiwel. Zowel op het Hen-
rick de Keijserplein als in Sportcentrum De 
Pijp waar Sportbuurtwerk Zuid van Com-
biwel iedere week een sportinstuif voor 
kinderen organiseert met allerlei spelle-
tjes. "Ik ben gek op kinderen", zegt Adil. 
"Ze zijn gezellig, druk en ze spelen graag. 
Zo was ik zelf vroeger ook. Ik kwam iedere 
woensdagmiddag naar de sportinstuif". 
Adil legt uit wat die sportactiviteiten voor 
hem hebben betekend. "Van het spelen 
en rennen werd ik rustig want ik heb 
ADHD en daarom een uitlaatklep nodig 

voor de onrust in mijn hoofd. Vaak had ik 
moeite met luisteren. Als ik eenmaal met 
een spel bezig was kon ik niet zomaar 
stoppen, ik moest het afmaken. Wat mij 
hielp was dat de sportbuurtwerkers van 
Combiwel duidelijk tegen mij waren. Ze 
wisten hoe ze met mij om moesten gaan". 
Hij heeft daarvan geleerd en past dat nu 
zelf toe als hij met kinderen werkt en 
herkent snel of ze ADHD hebben. "Ik geef 
van tevoren precies aan hoe lang ze mo-

"De sportbuurwerkers van 
Combiwel wisten hoe ze met 
mij om moesten gaan"

gen spelen, dan weten ze waar ze aan toe 
zijn. Ook ik ben duidelijk tegen kinderen, 
spreek ze aan op hun gedrag en leg ze rus-
tig uit waarom ze iets niet moeten doen. 
Ik zou graag een opleiding tot sportcoach 
volgen en bij Combiwel willen werken. 

Dat is mijn droom". Dat hij zich moeilijk 
kan concentreren bepaalt ook zijn vaste 
plek bij het voetbal, zijn favoriete sport: 
altijd in het doel. "Ik ben gek op keepen 
en ben daar goed in. Vanuit het doel kan 
ik me goed op de bal richten. In het veld 
spelen is veel te onrustig voor mij. Ik kan 
maar één ding tegelijk". Na al die jaren is 
hij een bekend gezicht geworden op het 
Henrick de Keijserplein."Ik ken iedereen 
en iedereen kent mij. Aan dit plein heb 
ik veel te danken. Hier deed ik wat thuis 
niet kon, rennen en mijn energie kwijt 
raken. Met de sportbuurtwerkers heb ik 
leren voetballen en ik heb hier vrienden 
gemaakt. Ik kom hier al bijna mijn hele 
leven en het plein is een deel van mezelf 
geworden. Ik wil er graag zo lang mogelijk 
blijven werken. Het liefste wil ik hier nooit 
meer weg.” 

Tekst en beeld Maarten Wesselinkl

Adil Amarki: Aan het Henrick de Keijserplein heb ik veel te danken

Wijkcentrum De Pijp zoekt! Vind je het ook belangrijk dat burgers invloed hebben op de wijk? Dat er een 
bewonersorganisatie is in De Pijp die zich inzet voor buurtbetrokkenheid en een mooie, groene en betaalbare buurt? Help 
dat dan mee mogelijk maken! Wijkcentrum De Pijp gelooft in de kracht van de bewoners en ondernemers en geeft dit onder 
andere vorm door actieve mensen uit te nodigen in het bestuur van de stichting zitting te nemen. Het Algemeen Bestuur komt 
vijf keer per jaar bij elkaar om ontwikkelingen in de buurt te bespreken en de koers van het Wijkcentrum mede te bepalen. 

Vanuit haar midden kiest zij het Dagelijks Bestuur (DB). 

De dagelijkse leiding van het Wijkcentrum is in handen van de algemeen coördinator, daarbij geadviseerd en gecontroleerd 
door het DB. Vanwege ontwikkelingen binnen de organisatie, de wens voor een betere vindbaarheid in de buurt als wel een 

veranderend krachtenveld zoeken wij nieuwe leden voor het DB.
Naast buurtbetrokkenheid, basiskennis van financiën en het hebben van een wijdse blik, hebben kandidaten een specifieke 

inbreng. Dat kan zijn op het gebied van politiek/strategie, communicatie, financiën of op onderwerpen zoals ondernemers, 
kunst/cultuur of zorg. 

Het DB heeft minimaal drie leden, wenselijk is vijf. De tijdsbesteding de komende maanden: eens per twee weken vergadering 
met af en toe op onderwerp aparte afspraken, daarna terug naar eens per zes weken een bestuursvergadering. Stichting 
Wijkcentrum De Pijp is een bruisende en actieve organisatie waar in informele sfeer door buurtbewoners en professionals hard 

gewerkt wordt aan een mooie wijk. Kom ons team versterken!
Interesse of meer weten? Neem contact op met Alies Fernhout 020-6764800 email: a.fernhout@wijkcentrumceintuur.nl

Van Ceintuur naar De Pijp

Wijkcentrum Ceintuur heet voortaan 
Wijkcentrum De Pijp. Een naam die 
meer recht doet aan de missie van het 
Wijkcentrum: het centrum voor kennis, 
advies en ondersteuning in De Pijp op 
het gebied van wonen, natuur en milieu, 
welzijn, zorg en openbare ruimte. 

Het wijkcentrum is een onafhankelijke 
stichting die de schakel is tussen over-
heid en burger en ook tussen burgers 
onderling. "Als bewoners iets willen ver-
anderen of verbeteren in hun buurt, dan 
zorgen wij dat ze met de juiste mensen in 
contact komen. Bij ons kunnen ze terecht 
voor ondersteuning maar ook faciliteiten 

zoals vergaderruimte of printen." aldus 
Alies Fernhout, algemeen coördinator'. 

Naast een aantal medewerkers dat 
ondersteuning biedt aan de bewoners 
heeft het wijkcentrum een bestuur dat 
bestaat uit vertegenwoordigers van ac-
tieve bewonersgroepen. ‘Hierdoor kun-
nen we bottom-up werken en zijn we er 
voor en door de buurt.’

Meer weten? kijk op www.wijkcen-
trumdepijp.nl. Hier vind je ook de agen-
da van de buurt en een overzicht van de 
actieve groepen in de wijk. Het jaarver-
slag is hier ook te downloaden. 

W I J K C E N T R U M  

D E  P I J P

a d v i e s ,  k e n n i s ,  o n d e r s t e u n i n g

W I J K C E N T R U M  

D E  P I J P

a d v i e s ,  k e n n i s ,  o n d e r s t e u n i n g

Adil: "Ik ben gek op keepen." Foto: Maarten Wesselink
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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

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

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

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

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

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

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

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

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

15 x 5

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

Open Dag
Op zaterdag 22 november houden 
wij open dag aan de Nes 57! 
Kijk voor het programma op onze website

Informateavond VvE-problematek.
 - speciaal voor huiseigenaren en VvE-bestuursleden -

 Vragen over fnanciering van het groot onderhoud? 

 Hoe kosten door samenwerking te verminderen? 

 Is uw slapende VvE  maar niet wakker te krijgen?

 Nauwelijks inzicht in de VvE-administrate of de MJOP?

 Verhuren van uw koopwoning, is dat rendabel?

Bij al deze en andere vragen helpen wij u zoeken naar de juiste oplossing.

Datum:   woensdag, 26 november 2014

Tijd:        19:30 uur – 21:30 uur 

Locate:  Huis van de Wijk de Pijp, Tweede van der Helststraat 66 te Amsterdam.

Meer informate:  info@geertspieringconsultancy.nl of bel 075 7113987

Geert Spiering Consultancy - Samen meer zijn dan de som der delen-
De thuiszorg in de wijk

ENGLISH BALLET SCHOOL
Kinderen vanaf 3jr. volwassenen & Tieners.

Gratis proefles! Waverstr 16hs 1079 vl
pholden@zonnet.nl 

www.englishballetschool.com
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Het is een dagelijks terugkerend 
probleem van bewoners en bezoe-
kers in De Pijp: waar laat je in he-
melsnaam je fiets? Rekken puilen uit 
en de speciale fietsvakken zijn altijd 
vol. Het gevolg is een fietsenchaos 
met lukraak geparkeerde fietsen 
– en scooters – op de stoep. Deze 
chaos zal over drie jaar, als de Noord 
Zuid-lijn in gebruik wordt genomen 
alleen maar toenemen.

Simon Verhallen van Platform Buurtbe-
woners in De Pijp: “Er zijn nu al te weinig 
plekken om je fiets te stallen, laat staan 
als de metro in gebruik is. Er zullen nog 
meer bezoekers naar De Pijp komen, die 
hun fiets bij een van de twee metro-in-
gangen - Ferdinand Bolstraat en Ceintuur-
baan - kwijt willen. Volgens de plannen 
van de Rode Loper komt er op het Marie 
Heinekenplein wel een fietsparkeervoor-
ziening. terwijl het plein niet onder de 
Rode Loper valt. De fietsvoorziening is al-
leen maar om het plein netter te maken 
en niet om extra plekken te creëren. Men 
gaat er vanuit dat er in de zijstraten tus-
sen de Stadhouderskade en Albert Cuyp-
straat voldoende plek is voor fietsen.”

Wie een rondje door dit stukje van De 
Pijp fietst, merkt al snel dat dit natuurlijk 
niet klopt. Of het nu overdag, ’s avonds of 

in het weekend is: fietsenrekken zijn vol 
en overal op de stoep staan fietsen en 
scooters. 

Simon Verhallen: “Ooit zou er onder het 
Marie Heinekenplein een fietsenkelder 
komen, maar die toezegging is nooit na-
gekomen. Wat de twee metro-ingangen 
betreft: er schijnt een inpandige fietsen-

stalling bij de Ceintuurbaan te komen, 
maar dat is natuurlijk nooit genoeg voor 
al die fietsen. Ook is men aan het kijken of 
er geen panden in de buurt van de Albert 
Cuyp kunnen worden gebruikt als fietsen-
stalling.”

Maar dan praat je over allemaal kleine 
pandjes en wie weet die als bezoeker te 

vinden? Dat er voor de fietsen bij de Albert 
Cuyp/Ferdinand Bolstraat plek moet wor-
den gevonden is wel duidelijk. 

Op het zogenaamde Picopleintje staan 
veel fietsen en in het vak voor de Etos 
kunnen op zaterdag ook veel fietsen wor-
den gestald. Maar als de metro-ingang 
er eenmaal is, vervalt dit vak en ook op 

het Picopleintje is er dan minder plek 
voor fietsen. “Eigenlijk zou er een onder-
grondse fietsenstalling moeten komen 
tussen Ferdinand Bolstraat en 1e Van der 
Helststraat”, zegt Verhallen. “Kijk naar 
Station Zuid. Daar is een ondergrondse 
fietsenstalling gebouwd, er wordt streng 
gehandhaafd en mensen stallen hun fiets 
nu ondergronds.”

 Arie Roos van de Rode Loper laat we-
ten: “In het conceptontwerp van de Rode 
Loper is wel ruimte gecreëerd voor fiet-
sen in de openbare ruimte. Gewoon op 
straat dus. Maar dit zal bij lange na niet 
voldoende zijn. Inpandige fietsparkeer-
plekken vallen niet onder de Rode Loper, 
dat is een aparte opdracht en die ligt bij 
DIVV (Dienst Infrastructuur Verkeer en 
Vervoer).”

Graag had De Pijp Krant de persvoor-
lichter van DIVV aan het woord gelaten 
over eventuele plannen met betrekking 
tot inpandige fietsenstallingen en waar 
die gerealiseerd zouden kunnen worden. 
Helaas was er niemand bij DIVV die, ook 
na herhaald bellen en mailen, ons te 
woord kon of wilde staan. Hopelijk lukt 
het om voor de volgende editie van De 
Pijp Krant alsnog iemand van DIVV te 
spreken te krijgen.

Willem de Blaauw

In 1893 is Heijermans 
redacteur kunst en letteren 
bij de Telegraaf en schrijft 
hij korte schetsen, onder 
het pseudoniem Samuel 
Falkland jr., de zogenaamde 
Falklandjes. Hij wandelt 
dag en nacht door de 
stad en beschrijft met 
zachtmoedigheid o.a. de 
schrijnende sociale ellende in 
De Pijp. 

Ook voor De Pijp is nu een geluidswande-
ling beschikbaar. Vanuit Café-restaurant 
De Ysbreeker aan de Weesperzijde 23 kun 
je op zoek gaan naar verborgen verhalen 
uit De Pijp. 

 De titel van de wandeling had ook kun-
nen zijn: hoe word je verliefd op De Pijp.

Heel gemakkelijk: je loopt naar de Ys-
breeker en haalt daar zo’n beeldig Apple 
Ipodje met een koptelefoon. Vooral nu 

een goed idee: kies een mooie najaarsdag 
uit, strijk neer op het terras van de Ysbree-
ker, onder de bomen of bekijk binnen met 
een kopje koffie het mooie, vernieuwde 
interieur en ga dan op pad. 

De tocht door De Pijp loopt via de 
Torontobrug, de Ceintuurbaan, het Sarp-
hatipark en het Frederiksplein via de 
Torontobrug weer terug naar de Ysbree-
ker. Een wandeling van ongeveer 80 mi-
nuten.

 De tocht begint met de stem van Kitty 
Courbois, die een tekst van Heijermans 

leest over de plek waar je nu staat: voor 
je liggen de schepen in de Amstel. De 
kwaliteit van het geluid van de Ipod is 
subliem en haar stem klinkt prachtig. Na 
Kitty hoor je o.a. Gijs Scholten van Aschat, 
Halina Reijn en andere acteurs van To-

neelgroep Amsterdam, 
Op de Torontobrug aangekomen zie je 

in de verte het voormalig Stadsarchief en 
de Rembrandt Toren. Onderweg wordt 
veel verteld over de geschiedenis van De 
Pijp en zijn illustere bewoners. Je zult ver-
baasd zijn over wat je allemaal niet weet. 
Ook de armoede in De Pijp, het wonen op 
3 hoog achter, wordt in de teksten belicht. 
Wat dat betreft is in De Pijp wel het een en 
ander verbeterd. 

 Als je terug loopt over dezelfde brug, 
kijkend in de richting van de Magere Brug,  
luister je naar een schitterende aria, die 
helemaal past in het moment. 

De wandeling is een echte aanrader. 
Je huurt de Ipod die uit 4 tracs bestaat 
voor 10 euro per persoon . De Ysbree-
ker vind je aan de Weesperzijde 23.: 
www.soundtrackcity.nl.

Elize Sleking.

Ik woon en werk in De Pijp. Ik heb hier heel 
wat stadsvernieuwings-, bouw- en herin-
richtingsplannen langs zien komen de 
laatste drie decennia. Ik ging dit voorjaar 
naar een inspraakavond over de Rode Lo-
per, waar je bovendien ook vragen mocht 
stellen. Ik vroeg naar de fietsvoorziening 
bij de metro-ingang Albert Cuypstraat. 
Een metro-ingang trekt extra fietsers aan 
die hun fiets kwijt moeten, ergens in de 
buurt, toch? Er wordt een toename van 
10% verwacht in het fietsverkeer. Geen 

probleem. Men heeft al vijf jaar de tijd 
gehad om fietsenstallingen in te plannen 
in het ontwerp van het metrostation, zou 
je denken. 

Op de inspraakavond gaf men schoor-
voetend toe dat het nog niet gelukt is een 
geschikt pand te vinden voor een stalling. 
Hoezo niet? Ik kan ze zo aanwijzen. Het 
kost alleen wat. Op de Rode Loper moe-
ten alle fietsen van de straat. De ruim 300 
fietsen en scooters die dagelijks op het 
Picopleintje en de kop van de Albert Cuyp 

staan gaan, bij gebrek aan fietsvoorzie-
ning bij het station, dus de zijstraten in. 
Daarbij opgeteld nog extra metroreizigers 
die hun fiets weg willen zetten. 

Is het niet van de zotte dat in een fiets-
stad bij uitstek als Amsterdam er niet se-
rieus werk gemaakt is van het creëren van 
een fietsvoorziening in een project dat 
bijna 3,4 miljard heeft gekost tegen de 
tijd dat het af is? (Even het geheugen op-
frissen: in 2009 werd er beloofd dat er in 
2015 voor 1,7 miljard een metro zou rijden. 

Dat is twee keer zoveel en twee jaar later 
geworden, als God het wil tenminste.)

Ik durf een voorspelling te doen: straks 
wordt er ergens als sluitpost een kelder 
geannexeerd, waar vrijwel niemand zijn 
fiets in gaat zetten omdat je eerst erin 
moet en dan eruit, om elders naar binnen 
te gaan - zoals bij de mislukte fietsenstal-
ling van de OBA. De reiziger wil zijn fiets 
stallen en dan doorlopen naar de metro 
zoals dat kan op WTC. Kennelijk is er niet 
over nagedacht, noch door de ontwerpers 

van de metro, noch door de bedenkers 
van de Rode Loper. In ieder geval is er 
geen geld voor gereserveerd, want anders 
was het al opgelost. De fiets, het belang-
rijkste vervoermiddel in de stad is in deze 
ontwikkelingen geen stelpost maar een 
sluitpost geworden. En waar géén wil is, 
is een fiets.

 
Marcel Dikstra Bewoner en ondernemer in De Pijp - 

Fenix Books, Frans Halsstraat

Fietsenchaos in De Pijp: van erg naar erger?

Ingezonden: Waar géén wil is, is een fiets

Stemmengeschuifel: met Heijermans door De Pijp

Geluidswandeling van 
80 minuten door De Pijp, 
gebaseerd op teksten 
van Herman Heijermans 

Fietsvoorzieningen bij aanleg metro niet ingecalculeerd. Foto: Maarten Wesselink

Acteur Gijs Scholten van Aschat tijdens geluidswandeling in De Pijp. Foto: Jan Versweyveld
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Ambitie, Arbeid & Ambacht in De Pijp is een 
cultureel jaarproject van Cultuur Cluster 
Asscher, een samenwerkingsverband in De 
Pijp, waarin verhalen van ambitieuze, wer-
kende en ondernemende buurtbewoners 
centraal staan. Aan het project doen lokale 
culturele en maatschappelijke instellingen, 
kunstenaars, scholen, ondernemers, am-
bachtslieden en veel buurtbewoners mee. 

Tentoonstelling 
Diverse scholen en buurtbewoners lever-
den de afgelopen tijd verhalen en (kunst)
werken over Ambitie, Arbeid & Ambacht in 
De Pijp. Het eindresultaat hiervan is te be-
wonderen op een overzichtstentoonstel-
ling in Bibliotheek Cinetol. De bijdragen 
zijn onder meer afkomstig van leerlingen 
van de IVKO School, Derde Daltonschool, 

Zuiderlichtcollege en van Combiwel Jon-
gerenwerk en Kunstwerkplaats Cordaan. 

t/m 23 november Openbare Bibliotheek 
Cinétol – Tolstraat 160 Amsterdam; open: 
ma 14:00 - 17:30; di en vr 10:00 - 17:30; wo 

14:00 - 20:00; za 11:00 - 16:00

Buurtvoorstelling Mooi Werk

Mooi Werk is een buurtvoorstelling 
over vakmanschap, trots, idealen en 
diep gekoesterde verlangens in de on-
dernemende en bedrijvige wijk De Pijp. 
Het publiek wordt vanuit Ostade A’dam 
meegenomen op een theatrale route 
langs naburige locaties van onderne-
mers en ambachtslieden. 

De spelersgroep die bestaat uit buurt-
bewoners en leerlingen van De IVKO 
School en het Zuiderlichtcollege maakte 
onder leiding van schrijver en regisseur 
Denise Schreuder een voorstelling op 
maat van bijzondere plekken in de buurt 
zoals de Ostadegarage, de Stadskantine, 
Drukkerij de Raddraaier en de Meubel-
restauratoren. 

Mooi Werk start en eindigt in Ostade 
A’dam, Van Ostadestaat 233-D 

do 6 nov 19:30 (try-out); vr 7 nov 
19:30 (première); za 8 nov 15:00 en 
19:30 Reserveren: 020 679 50 96 of 

www.ostadetheater.nl. Volwassen € 10 / 
€ 7,50; Jeugd € 5,50 / € 4,50 

Winters buurtfestival 
Op zondagmiddag 23 november wordt 
Ambitie, Arbeid & Ambacht in De Pijp af-
gesloten met een klein winters festival 
waaraan alle samenwerkende partners 
een bijdrage leveren, aangevuld met 
initiatieven uit de buurt. Op het Cinetol-
pleintje, in de Bibliotheek en in Broed-
plaats Cinetol vinden tussen 13.00-16.00 
uur allerlei activiteiten plaats. Thea-
ter- en muziekoptredens, een food & 
art markt en diverse kinderactiviteiten. 
De middag wordt afgesloten met een 
swingend concert voor jong en oud in 
Broedplaats Cinetol van 15.00-18.00 uur. 

Cultuur Cluster Asscher (CCA) is een 
cultureel samenwerkingsverband in 
De Pijp van IVKO School, Broedplaats 
Cinetol, Combiwel, Ostade A’dam, 
OBA-Cinétol en de Amsterdamse 
jeugdteJAterschool. Deze instellingen 
organiseren samen culturele projecten 
voor en met de buurt.

Bomenridder leerlijn

Vind je bomen in de stad ook belangrijk? 
Geef je dan op voor de Bomenridder leer-
lijn. Welke rechten hebben bomen? Welke 
kennis is er over de invloed van bomen 
op het stadsklimaat? Wat weten we over 
de economische waarde van bomen? Hoe 
beschermt de bomenverordening de bo-
men? Mensen houden van bomen, maar 
niet iedereen! Ze (mensen en bomen) 
kunnen soms erg lastig zijn en hoe gaan 
we daar dan mee om?

In een viertal avonden leer je van alles 
over bomen in Amsterdam Zuid. Als bo-
menridder kunnen we een beroep doen 
op het bomenriddernetwerk, waarin rid-
ders elkaar ondersteunen en geholpen 
worden door allerlei deskundigen. Verder 
organiseren we wandelingen en lezingen. 
We helpen buren die opkomen voor bo-
men in de binnentuin en de buurt.

De opleiding is bedoeld voor bewoners 
van Amsterdam Zuid en is gebaseerd op 
de bomenverordening 2012 van Amster-
dam Zuid. 

Data: donderdag 27 november, donderdag 
11 december, donderdag 8 januari en 

donderdag 22 januari van 19.30 tot ca. 21.30 
uur. Locatie: Huis van de Wijk Buitenvel-

dert, A.J. Ernststraat 112, tegenover het 
Gelderlandplein. Zaal open: vanaf 19.15 uur. 
Aanmelden: Lilian@bomenridders.nl of bel 

met 06 20 539 534. Maximaal 15 deelne-
mers. (zie ook www.bomenridders.nl)

Gymnastiek voor ouderen

Bewegen is belangrijk, zeker als je ouder 
wordt. Botten en spieren worden sterker, 

de coördinatie verbetert en het heeft een 
gunstige invloed op diverse aandoenin-
gen. Bovendien is het ook nog eens leuk 
om te doen en gezellig, als het in groeps-
verband gebeurt.

Meer Bewegen voor Ouderen, onder-
deel van Cordaan Thuiszorg, organiseert 
gymnastiek voor 60 plussers. In de les 
wordt pittig gewerkt op muziek en vaak 
ook met materiaal. Kom eens een keer 
op proef meedoen. Er zijn 2 groepen op 
woensdag van 9.00 tot 9.45 uur en van 
10.00 tot 10.45 uur.

Locatie: Sporthal De Pijp, Lizzy 
Ansinghstraat 88. Kosten : 5 euro per 

maand (met een aanvullende verzekering 
bij AGIS, komt u in aanmerking voor een 

vergoeding). Informatie: 0p werkdagen van 
9.00 uur – 17.00 uur. Telefoon 8861070 of 

 www.mbvo-amsterdam.nl

Hangouderen

Samen met buurtbewoners en profes-
sionele theatermakers een voorstelling 
maken over ouder worden. 

Elke vrijdagmiddag van 15.00 tot 18.00 
uur is er een gratis dramatraining en 
wordt er vervolgens gediscussieerd naar 
aanleiding van het thema 'ouder worden 
anno nu'. Iedereen wordt ouder en kent 
wel ouderen  in de omgeving of zorgt voor 
ze. Op basis van verhalen en ervaringen 
van de deelnemers komt de voorstelling 
'Hangouderen' tot stand. De bijeenkomst 
wordt gehouden bij De Ontmoeting op 
de Servaes Noutsstraat 101. Iedereen, van 
jong tot oud is van harte welkom om mee 

te doen en een bijdrage te leveren. 

Drama training: elke vrijdagmiddag van 
15:00 - 18:00 in De Ontmoeting, Servaes 

Noutsstraat 101 | Theatraal - fysieke trai-
ning: elke dinsdagavond van 19:00 - 22:00 

in Plan C, Smaragdplein 24 | Meer info? Bel 
06-53642974 of mail naar stichtingstadsto-

neel@hotmail.com

Bibliotheek Cinétol in november

 Vrijdag 14 november, 10.30 uur
Boekstart: Baby Sensory
Een informatieve bijeenkomst over Baby 
Sensory, een ontwikkelingsprogramma 
uit Engeland. Deze bijeenkomst is een in-
troductie voor ouders en hun baby’s op de 
babycursus Baby Sensory. Hierbij wordt 
gewerkt aan de zintuiglijke, cognitieve en 
motorische ontwikkeling van baby's. 

Met OBA-pas gratis/ normaal € 5,00 
Reserveren aanbevolen, via cin@oba.nl / 

020-662 31 84

 Woensdag 19 november, 13.30 uur
Keramiek workshop Sinterklaas
Keramiek workshop gegeven door Kunst-
werkplaats, Keramiek Atelier A10
Leeftijd: 6 t/m 12 jaar; Reserveren verplicht, 

via cin@oba.nl / 020-662 31 84
Met OBA-pas gratis / normaal € 5,00 

 Woensdag 26 november, 14.00 uur
Roos Dansverhalen: Sinterklaasverhaal

Voor kinderen van 3 t/m 7 jaar
Met OBA-pas gratis / normaal € 5,00 | 

Reserveren aanbevolen, via cin@oba.nl / 
020-662 31 84

 t/m 17 november
Ambitie, Arbeid & Ambacht in De Pijp

Tentoonstelling voor en door de buurt 
door Cultuur Cluster Asscher

 17 november t/m/ 31 december
Fototentoonstelling 
Nederlandse Amateur Fotografie Vereni-
ging Amsterdam 

Rialto film: White God

De condition humaine bezien door de 
ogen van een hond. De Hongaarse re-
gisseur Kornél Mundruczó weet met 
veel overtuiging en visuele flair dit op-
merkelijke perspectief vorm te geven. 
Het leverde hem de Un Certain Regard 
Award op bij het afgelopen filmfestival 
van Cannes. De 13-jarige Lili, dochter van 
gescheiden ouders, wordt op een dag 
bij haar vader gedropt. Moeder moet op 
reis. Het appartement van haar vader is 
nauwelijks berekend op twee personen, 
laat staan op Lili's hond Hagen. Als de va-
der dan ook nog eens hondenbelasting 
moet gaan betalen, zet hij het dier op 
straat. Dit tot groot verdriet van Lili, die 
eindeloos naar haar hond op zoek gaat. 
Ondertussen is Hagen beland in de duis-
terste krochten van het hondenbestaan 
- een vijandige wereld vol schurftige 
straathonden, opgefokte vechthonden 
en nietsontziende hondenmeppers. 
Maar Hagen bijt van zich van af – let-
terlijk. Ook de twee honden die Hagen 
vertolken, werden in Cannes bekroond 
en wel met de Palm Dog.

Vanaf 4 december

Ostade A'dam 30 jaar
Ostade A'dam bestaat 30 jaar. Dat viert het 
theater in het weekend van 21 t/m 23 no-
vember. Een weekend lang feest voor jong 
en oud. Met beeldend en muziektheater in 
het theater en in de foyer, een paneldiscus-
sie over buurttheater en nog veel  meer.

 Vrijdag 21 november

Adios van Het Houten Huis en Speel-
theater Holland (foto: Saris & den 
Engelsman)

 Zaterdag 22 november

paneldiscussie over buurttheater 
en het Edge Ensemble

 Zondag 23 november

Een Wintersprookje van het jeugd-
huisgezelschap Het Kleine Theater

Meer info en kaarten: www.Ostadetheater.nl
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Ontdek de kunst van Zuid
In het weekend van 1 en 2 november vond 'Ontdek de kunst van Zuid' plaats met 
onder meer fotografenduo Hilfo (Hilly van Eerten & Fons Heijnsbroek) dat deze foto's 
toonde van de in aanbouw zijnde Noord/Zuidlijn bij Minicards in de Frans Halsstraat.

Herfst
Najaarsimpressies van Maarten Wesselink, 
fotograaf en redacteur van De Pijp Krant.

Hemony Art Lane
Hugo Kaagman verrijkte de Hemonylaan met muurschilderingen. Voor dit kunst-
project is hij ingegaan op geschiedenis en actualiteit van de buurt. De opening vond 
plaats op 23 oktober. Foto's: Christine Westerveld
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Iedere maandag
12:30-16:00  Huiskamer van de buurt 
 Helga Spel 06-14591568
13:00-15:00  Tekenen en schilderen 
 020-6766114
13:00-15:00  Naald & Draad (voor vrouwen) 
 creatieve huiskamer
15:00-16:30  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
13:00-16:00  Huiskamer van de buurt 
 Helga Spel 06-14591568 

14:00-16:00 Proeftuin kinderen - 
 sport, lijf & gezondheid 
 06-19629025
 Locatie: Sporthal De Pijp
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
13:00-13:45 MbvO-Gymnastiek 60+ 
 020-8861070
13:00-15:00 Digitale Huiskamer
 voor al uw digitale vragen
15:00-16:30 Proeftuin kinderen - 
 kunst & cultuur 
 06-19629025
15:30-16:30 Proeftuin kinderen - Natuur, 
 Wetenschap & Technniek, 
 06-19629025

Iedere vrijdag
08:45-10:45 Koffieochtend: inloop
 06-14388661
09:30-11:45 MbvO-Gymnastiek 60+
 020-8861070
10:00-12:00 Dubbelklik – 020-6764800
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 (*)
15:00-17:00 Cursus Aquarel, 06-44596010

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
15:00-20:00 'Deksels' 
 Koken voor oudere 
 buurtbewoners, elke eerste 
 zondag van de maand, start: 
 2 november, opgeven minimaal 
 een week van te voren bij 
 Agnes 06-36073194 
17:00-20:00 Amsterdamse Vriendendienst
 Open huis, behalve de eerste 
 zondag van de maand
 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 bereikbaar op maandag, 
woensdag, donderdag en vrijdag van  
9.00 – 17.00 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

In zijn professionele leven brengt 
Henk Krijnen graag een visie naar 
voren. Hij heeft een adviesbureau en 
werkt vooral voor instellingen in de 
publieke sector. Maar op donderdag-
ochtend zit hij als vrijwilliger met zijn 
handen in de aarde van de binnen-
tuin van het Huis van de Wijk, aan de 
Tweede Van der Helststraat. 

"Ik verricht coördinerende taken," 
vertelt hij, "zorg ervoor dat mensen 
gezamenlijk de schouders ergens on-
der zetten, daar ligt mijn kracht. Een 
jaar geleden ben ik als vrijwilliger be-
gonnen en wilde graag iets met mijn 
handen doen, iets met tuinieren. Bij 
voorkeur in mijn eigen buurtje in De 
Pijp. In het Huis van de Wijk lieten ze 
me de binnentuin zien, die werd niet 
gebruikt: een kale vlakte. Er ligt een 
garage onder en daar was het gaan 
lekken. Ze wilden een nieuwe start 
maken. Er werd nieuwe aarde gestort 
en de bestaande vrijwilligersploeg 
kon weer aan de slag. Het is een 
geweldig jaar geworden."

Henk zorgde ervoor dat alle 
neuzen dezelfde kant op stonden en 
werkte zelf hard mee om wat van 
de tuin te maken. Er worden kleine 
kaveltjes verhuurd aan mensen die er 
een moestuintje van maken of bloe-

men kweken. "Maar de algemene 
tuin wordt helemaal gerund door 
het vrijwilligersteam. In maart was 
er niets, en moet je nu kijken. Het is 
een idyllische plek geworden, al weet 
lang niet iedereen van het bestaan af. 
Het ligt natuurlijk volledig ingeklemd 
tussen de bebouwing."

Wat heeft dit werk Henk zelf ge-
bracht? "Heel veel! Mijn buurtgevoel 
is versterkt en ik heb in een jaar tijd 
veel nieuwe gezichten leren kennen. 
De buurt is voor me gaan leven en 
ik heb meer oog gekregen voor het 
fantastische groen in De Pijp. En ik 
word een dagje ouder, ik ben nu 62. 
Dan is het goed om te investeren in 
je directe omgeving. Nu kan ik nog 
iets voor de buurt betekenen, maar er 
komt een moment dat ik wellicht de 
steun van mijn buurtgenoten nodig 
heb."

Tot slot, zijn er nog vrijwil-
ligers nodig? "Dit is natuurlijk het 
rustige seizoen, maar vanaf het prille 
voorjaar kunnen we zeker weer hulp 
gebruiken. Iedereen is welkom, ook 
wie geen groene vingers heeft. Dat 
is het mooie hier, het gaat om de 
mensen"

Peter Schuite

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

Henk Krijnen, gefotografeerd door Maarten Wesselink

Bibliotheek Cinétol
Tolstraat 160, tel: 020-6623184

Elke dinsdag, 11.00 – 12.00 uur Spreek-
uur internet en sociale media | Heeft 
u vragen over het aanmaken van een 
e-mailaccount, inloggen op websites 
of mobiel internet? Kom naar de biblio-
theek, de bibliothecaris helpt u op weg. 
Toegang 5,00 met OBA-pas gratis 
Elke woensdag, 14.15 uur Samen lezen 
| Oefenen met lezen voor kinderen vanaf 
6 jaar | Toegang 5,00 met OBA-pas gratis  
Elke woensdag, 15.00 uur Voorlezen en 

knutselen voor kinderen vanaf 4 jaar Toe-
gang 5,00 met OBA-pas gratis 
Elke maandag, 14.00 - 17.00 uur Leef en 
leer! | Kom naar het oefenspreekuur in 
Bibliotheek Cinétol | Vindt u Nederlands 
moeilijk? Wilt u beter leren lezen, schrij-
ven, rekenen of internetten? Kom naar 
de gratis oefenspreekuren in de biblio-
theek. U werkt op uw eigen niveau en in 
uw eigen tempo op de computer. Nu ook 
voorbeeldexamens Staatsexamen NT2 
en inburgeringsexamen. | Vrije inloop | 
www.leefenleer.nl. 

(zie ook pagina 10)

Digitale Huiskamer in het Huis van de Wijk De Pijp
Op donderdagmiddag van 13.00 – 15.00 
uur kan er gebruik gemaakt worden van 
de computerinloop in het Huis van de 
Wijk in De Pijp. U kunt langs komen met 
alle vragen op het gebied van de compu-
ter, internetten en e-mailen. Dat geldt 
ook voor de basisfuncties van de mobiele 
telefoon, smartphone of tablet. Ook kunt 
u oefenen onder deskundige begeleiding 
of geholpen worden met het maken van 
een CV of sollicitatiebrief. 

Bij voldoende belangstelling kan er 

in het tweede uur aandacht besteed 
worden aan een specifiek onderwerp, 
bijvoorbeeld Picasa (digitale fotobewer-
king), Facebook of Twitter.

Sinds kort is het in bepaalde situaties 
ook mogelijk om hulp aan huis te geven.

Voor verdere informatie kunt u op donder-
dagmiddag langskomen bij het 

Huis van de Wijk, 2e van der Helststraat 66, 
of stuur een mail naar: 

huisvandewijk.depijp@combiwel.nl.

Nieuwsbrief van het Huis van de Wijk De Pijp
Wilt u op de hoogte blijven van het laat-
ste nieuws van het Huis van de Wijk? 
Of vind u het leuk om meer te weten te 
komen over de mensen achter de activi-
teiten? Dan kunt u zich aanmelden voor 
de nieuwsbrief van het Huis van de Wijk 

De Pijp. Stuur daarvoor een e-mail naar 
a.prins@combiwel.nl of meldt u direct 
aan en ga naar http://eepurl.com/x3vxr. 
De nieuwsbrief verschijnt eens in de 
twee maanden.


