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W I J K C E N T R U M  

D E  P I J P
advies, kennis & ondersteuningDE PIJP KRANT

Dag Alies, welkom Germaine 

Het was op 1 april, maar 
allesbehalve een grap. Na 
vijftien jaar dienst, waarvan de 
laatste acht als coördinatrice 
van Wijkcentrum De Pijp, is 
het voor Alies Fernhout tijd 
om iets anders te gaan doen. 
In cultureel centrum Cinétol 
aan de Tolstraat werd die 
dag hartelijk afscheid van 
haar genomen en werd haar 
opvolgster Germaine Princen 
net zo hartelijk verwelkomd. 
Bedolven onder bloemen en andere ca-
deaus van de vele genodigden die haar 
kwamen uitzwaaien werd Alies bedankt 
voor haar tomeloze en onvermoeibare in-
zet voor het buurtcentrum en de wijk. In 
haar humoristische afscheidsspeech gaf 
ze aan nu al heimwee te hebben maar 
ook uitkijkt naar haar nieuwe uitdaging: 
werken als hovenier in het bedrijf van 
haar echtgenoot. 

Tijd voor een nadere kennismaking 
met Germaine Princen, aan wie Alies het 
stokje overdraagt. ”Ik voel me eigenlijk 
best een beetje trots om in De Pijp te mo-
gen werken’, wil Germaine om te begin-
nen graag kwijt. ” Ik vind het de leukste 
wijk van Amsterdam, met de grootste 
diversiteit en eigen ‘dorpjes‘ binnen de 
wijk. ”

Wat zijn je plannen in je nieuwe 
baan als coördinator van het wijk-
centrum? 
”Ik splits dat graag even op in een korte 
– en lange termijnvisie, zo van een half 
jaar tot een jaar. Ik wil natuurlijk eerst de 
mensen en de interne organisatie leren 
kennen en hoe het hier allemaal reilt en 
zeilt, want dat is best veel. Verder wil ik 
werken aan een nog betere verbinding 
tussen het wijkcentrum, het stadsdeel, 
de bewoners en de ondernemers. Er is 
met name, zo begrijp ik althans, een be-

hoorlijk spanningsveld tussen bewoners 
en de horeca in De Pijp. Dat betreft vooral 
geluidsoverlast, drukte en terrassen ver-
sus woongenoot; dus het wonen in een 
gebied met in verhouding veel horeca-
activiteit. Ik wil proberen om daar met 
het wijkcentrum een bemiddelende rol 
in te spelen. En natuurlijk moet het wijk-
centrum doorgaan met de coördinatie 
van de door bewoners en ondernemers 
georganiseerde zo succesvolle top G250. 
De ultieme vorm van participatie; door 
en voor elkaar. Op langere termijn speelt 
er de toekomst van het wijkcentrum zelf 
in relatie tot bezuinigingen. In het wijk-
centrum is enorm veel kennis en ervaring 
aanwezig die je kunt inzetten om samen 
met bewoners bepaalde idealen en doe-
len in de wijk te realiseren. Bewoners zijn 
mondig en vaak deskundig, dat betekent 
dat ze over meer kunnen praten en be-
sluiten dan alleen het eigenbelang. Dat is 
prima en het wijkcentrum kan daar een 
heel goede rol in blijven spelen, zowel 
bemiddelend als verbindend. De bewo-
ners doen het uiteindelijk zelf maar met 
onze expertise kunnen we ze een stuk op 
weg helpen, ze adviseren en eventueel 
doorverwijzen naar andere groeperingen 
of organisaties. Ook het helpen voorko-
men of oplossen van conflictsituaties is 
een belangrijke taak. ”

Dat klinkt als een echte mediator 
maar dat ben je ook, meen ik te heb-
ben begrepen? 
”Dat klopt, ik heb daar onlangs mijn di-
ploma voor gehaald. Ja, dat zit echt in 
mijn aard. Bij onderhandelingen vind ik 
het een uitdaging om voor alle partijen 
een positief resultaat te behalen. Ik hoop 
die kwaliteiten ook in deze nieuwe baan 
te kunnen toepassen. Maar voorlopig ga 
ik eerst maar eens de wijk, al die buur-
tjes, goed verkennen en met veel mensen 
kennis maken. Er gebeurt hier zo veel en 
ook zo dicht op elkaar, klein en tegelij-
kertijd toch ook heel groot. Dat maakt De 
Pijp juist zo bijzonder.”

Peter Leemeijer

Opentuinen

Natuur&Milieuteam Zuid organiseert samen met vrijwilligers 
van het Groen Gemaal en veel duurzame initiatieven de 22e 
Geveltuinenmarkt in het Sarphatipark. Met o.a. 

Planten van: Groen Gemaal, Biologische Kwekerij Van 
Houtum, Kwekerij De Ent, de Springplank, Beecare en Toos Tuin. 
Workshops/ activiteiten: De Brede Moestuin, Dubbel Groen, 
Zuidmoes & Eetbaar Amsterdam, Ecokids, Mycophillia, Corinne 
met portretten van kamerplanten, Dubbel Groen, Amsterdam 
Rainproof en Buurtcompostering in de Frans Halsbuurt. 
Producten van: Bio-Kultura, Studio Claire Hornn, Stichting 
Stadshout, Ratatouille Traiteur, Rood met Zwarte Stippen, Mariken 
Schenkeveld, Balkonton. Informatie: Energiespreekuur, 
Zuiderlicht, Wij krijgen kippen, eten uit de stad, Open Tuinendag 
De Pijp, De Pijpkrant, WSW, NMTZuid, Containing Mushrooms, 
Stadsdorp De Pijp, Dialoog in Actie.

Zin om mee te helpen? Presentatiemateriaal maken, posters 
ophangen, opbouwen van de markt, kramen aankleden, planten 
verkopen, informatie geven, kraam bemannen, koffie en thee 
verzorgen, broodjes smeren of opruimen. Kom gewoon voor 
de gezelligheid een uurtje helpen om andere enthousiaste 
vrijwilligers te ontmoeten.

Ook een kraam? Graag nodigen we ook duurzame en groene 
ondernemers uit om zich te presenteren op de markt. Neem 
contact op met Rudy Klaassen van het Natuur & Milieu Team 
Zuid. rudy@NMTzuid.nl

4 mei Herdenking De Pijp
Op maandag 4 mei vindt in De Pijp om 20.00 uur de dodenherden-
king plaats in de Van Woustraat 149, voor de voormalige IJssalon 
Koco. We herdenken de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog 
en staan stil bij de oorlog die ook woedde in onze wijk. Jong en 
oud vertellen een verhaal, jong talent blaast de Last Post. Het 
viool-, klarinet- en accordeontrio, TrioCtotdeDerde speelt, samen 
met buurtgenoten Coos en Carel. De bijeenkomst wordt afgeslo-
ten met een woord en kranslegging. We nodigen u uit om ook 
bloemen mee te nemen en die na afloop neer te leggen bij het 
monument op de Van Woustraat 149.

Programma

Stille Tocht
19:30 Verzamelen Van der Helstplein
19.45 Start stille tocht richting Van Woustraat 149

Herdenken
19:55 Voormalige IJssalon Koco, Van Woustraat 149

Napraten met buurtbewoners
20:30 Bij Stach en de Pasticceria, Van Woustraat 154 en 138

Tentoonstelling
In OBA Cinetol, Ostade A’dam en in etalages in de Van Wou-straat 
organiseert Cultuur Cluster Asscher i.s.m. Oorlog in mijn Buurt 
een tentoonstelling met meer oorlogsverhalen uit De Pijp. 

Voorstelling De Pijp in Oorlog
21:00 Ostade A'dam, Van Ostadestraat 233d
De Pijp in Oorlog is een voorstelling gebaseerd op het boek 
Oorlog in mijn buurt van journalist Minka Bos. Dit boek bevat 
authentieke verhalen over De Pijp ten tijde van de Tweede We-
reldoorlog. 

5 mei Vrijheidsmaaltijd 
Dinsdag 5 mei 12:00 - 17:00 uur 
Oranjekerk Amsterdam, Tweede v/d Helstraat 1-3
 
Op dinsdag 5 mei wordt onze vrijheid gevierd met een feestelijke 
vrijheidslunch in de Oranjekerk. De Vrijheidslunch is een Bring & 
Share Lunch, waarbij iedereen iets van brood of beleg meeneemt. 
In de stijl van Meal Deal (het delen van overtollig voedsel) wor-
den deze dag eten en verhalen samen gedeeld. De organisatie 
zorgt voor soep, salade en dranken, ter beschikking gesteld door 
lokale tuinders en ondernemers.
 Tijdens de lunch vertellen enkele buurtbewoners uit De Pijp hun 
persoonlijke verhaal over vrijheid. Een koor zingt liederen die 
met vrijheid verbonden zijn. 
 
Aanmelden: mealdeal020@hotmail.com of 06-29834950

Alies Fernhout (l) en Germaine Princen, de gaande en de komende vrouw. Foto Maarten Wesselink

Zondag 26 april: 
Natuur&Milieumarkt in 
het Sarphatipark 
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ATWaXX Location
Hair by WaXX

Albert Cuyp naast  › WAXX KAPPERS ‹ naast Hutspot      

2

  Van Woustraat 8     
2

  020 - 493 04 92 • www.waxx.nl     

2

  fb.com/waxxamsterdam

WaXX salon

ALTIJD AL SPAANS WILLEN LEREN?

ACADEMIA EL SUR BESTAAT 20 JAAR! 

Wij geven daarom 20 euro korti ng op al onze 
cursussen als je je inschrijft  voor 31 mei 2015*

Spaans taalcentrum El Sur
Burgemeester Tellegenstraat 130bg
1073 KG Amsterdam

W: www.academiaelsur.nl
E:   megusta@academiaelsur.nl
T:   020 - 679 82 32
M: 06 - 44 01 06 96

Wij zijn  alti jd per e-mail of per 
telefoon bereikbaar.

Inloopmomenten:
Maandag t/m donderdag tussen 
18.00 en 20.00 uur.

* Schrijf je in via www.academiaelsur.nl en vermeld onze promoti ecode: Y4Y8F5R1CKBZL82SPRAAKMAKEND DE BESTE!

Academia el Sur  
Dé taalexpert van Amsterdam (in De Pijp)!

 Kleine groepen (4/8p)
 Individuele aandacht
 Spaanstalige docenten
 Scherpe tarieven
 Geen extra kosten
 Voor elk niveau
 Instappen alti jd mogelijk
 Gekwalifi ceerde docenten

GROEPSLES

PRIVÉLES

STOOMCURSUS

ZAKELIJK

Adv. El Sur 1-2 pag PijpKrant.indd   1 27-3-2015   10:02:23
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Het is 7 maart 2015: een historische 
dag. De Pijp heeft als eerste buurt in 
Amsterdam een Buurttop georgani-
seerd: de G250. Bedoeld, o.a. om de 
bestuurscommissie van Stadsdeel 
Zuid informatie te geven over wat de 
bewoners willen met De Pijp en welke 
wensen zij graag op de begroting 
voor volgend jaar zien staan.

Vragen en plannen
Op de grote zolders van de voormalige 
Heineken Brouwerij praten 250 deelne-
mers in groepjes aan 26 tafels over the-
ma's die door Wijkcentrum De Pijp zijn 
verzameld in een enquête onder de be-
woners. Het gaat over de leefkwaliteit in 
onze buurt. Hoe moet het met de drukte, 
hoe moet het met de Van Wou? Hoe moet 
het met het groen, de zorg, de horeca, het 
fietsparkeren en de verkeersveiligheid? En 
talloze andere vragen waarover de buurt 
weleens wil praten. Wensen worden ge-
formuleerd, plannen bedacht. 

Van Wou
Ik zit zelf aan de tafel 'Van Wou'. Als au-
tomobilist ben ik altijd weer blij als ik 
door die straat heen ben en er niemand 
dood is. De keuze van de tafel valt na 
veel wikken en wegen op aparte fiets-
paden: ten koste van parkeerplaatsen óf 

autoluw maken. We beseffen dat beide 
opties ergens anders in de buurt pijn 
gaan doen.

Wat wil de buurt met de buurt?
Aan het eind van de middag is er een 
plenaire slotvergadering. Uit de voorge-
stelde plannen van de 26 tafels worden 
definitieve keuzes gemaakt. Zo weten de 
bewoners en de politiek wat de buurt wil 
met De Pijp. De buurt wil dat er formeel 
wordt gehandhaafd tegen geluidsover-
last, de buurt wil inpandige goedkope 
fietsgarages voor Pijpbewoners, de buurt 
wil de diversiteit van De Pijp bewaken, 
wil meer sociale huurwoningen, minder 
shortstay, wil dat kleine ondernemers 
zonder etalage actief worden gesteund, 
dat er natuurspeelplaatsen voor kinderen 
komen, dat de meest vervuilende auto's 
buiten De Pijp moeten blijven ... De buurt 
wil nog veel meer; dat is allemaal te vin-
den op http://g250buurttopdepijp.nl/
impressie/ en http://g250buurttopdepijp.
nl/vragenlijst/

Bestuur én bewoners
De bestuurscommissie van Zuid, die heeft 
meegeholpen deze Buurttop te organise-
ren, heeft beloofd met de resultaten van 
de Buurttop aan de slag te gaan. Maar er is 
ook actieve inzet nodig van bewoners en 
ondernemers om de gekozen voorstellen 
tot uitvoering te brengen. Samen maken 
we de buurt.

En nu
We zijn een aantal weken verder. Ik vraag 
een paar kennissen die ik op de Buurttop 
heb ontmoet hoe ze erop terugkijken. De 
meesten zijn enthousiast: ''Geweldig, zo 
samen proberen er een betere en mooi-
ere wijk van te maken''. ''Een energiek en 
divers geheel met een door iedereen ge-
voelde wens om de diversiteit in De Pijp 
te behouden''. Maar er zijn ook bedenkin-
gen: ''De Buurttop vond ik fantastisch. Zo-
veel enthousiaste mensen, die actief mee-
denken over belangrijke onderwerpen in 
De Pijp. Maar hoeveel invloed kunnen we 
op buurtniveau echt uitoefenen, vooral 

als het gaat om onderwerpen die onder 
de Centrale Stad vallen?'' En: ''Ik hoop nog 
eens te horen of onze resultaten invloed 
hebben gehad''

Wat gaat de politiek doen?
Dat is voor veel deelnemers de hamvraag. 
Dus heb ik aan alle partijen in de bestuurs-
commissie een mail gestuurd met o.a. de 
vraag: ''Op welke wijze gaat uw fractie 
zich inzetten om de wensen van de bur-
gers gestalte te geven?'' Alleen de PvdO 
(Partij voor de Ouderen), heeft tot dusver 
geantwoord. Ze willen geen overdreven 
verwachtingen wekken: immers de be-

stuurscommissie krijgt maar een klein 
deel van de begroting van de Centrale Stad 
en dat moet over verschillende buurten 
worden verdeeld, waarvan De Pijp er een 
is. Uiteraard blijft de PvdO zich daarbinnen 
inzetten voor het goed en gezond ouder 
worden van mensen in De Pijp.

Alle andere partijen hebben gezwe-
gen.... Is men er nog niet uit? Had men 
griep? We hopen in een volgend nummer 
van De Pijpkrant u wel te kunnen vertel-
len waarvoor de politiek zich hard gaat 
maken.

Gerard Kind

Buurttop De Pijp: en nu ?

Vanaf 11 mei begint Marijn van Balle-
gooijen een spreekuur in het Wijkcentrum 
De Pijp waar bewoners uit De Pijp terecht 
kunnen om over een probleem te praten 
of een initiatief voorleggen om hun buurt 
leefbaarder te maken.

 Wat kunt u in uw nieuwe functie 
voor De Pijp betekenen?
"Samenwerken met bewoners, met ze in 
gesprek gaan en hun bondgenoot zijn. Dat 
past ook bij het karakter van de nieuwe be-
stuurscommissie. De centrale stad maakt 

het beleid maar wij zijn hun 'ogen en oren'. 
Wij kennen de knelpunten in de buurt, zo-
als de drukte op straat. Vooral in de Noord-
Pijp, waar je met kinderwagen, rolstoel of 
rollator nauwelijks nog kunt lopen. Ik ben 
verantwoordelijk voor zorg en ouderen. Al-
leen daarom al heeft dit mijn aandacht." 

Wat kan het stadsdeel aan zo'n 
probleem doen? 
"We kunnen bijvoorbeeld fietsenrekken 
plaatsen, inpandige fietsenstallingen re-
gelen, ongebruikte fietsen opruimen en bij 
het inrichten van straten letten we op de 
ruimte voor voetgangers. Daarnaast wer-
ken we aan gedragsverandering, dus niet 
je fiets plaatsen waar dat niet mag. En daar 
handhaven we ook op".

En waarom een spreekuur in het 
Wijkcentrum De Pijp?
"Juist in de Noord-Pijp, waar het wijkcen-
trum is gevestigd, gebeurt veel waarbij 

het stadsdeel is betrokken. Dan is het 
belangrijk dat je als bewoner gemakkelijk 
met iemand van het dagelijks bestuur kunt 
praten. Over problemen maar ook initiatie-
ven om de buurt leefbaarder te maken. Die 
vooral slagen als mensen er zelf ook hun 
schouders onder zetten. Soms is er een ver-
gunning of subsidie voor nodig en kan ik ze 
doorverwijzen naar de juiste medewerker 
van het stadsdeel". 

Wanneer bent u tevreden over uw 
werk? 
"Als bewoners en ondernemers tevre-
den zijn dan ben ik dat ook. Het is nooit 
iedereen helemaal naar de zin, maar ik 
vind het belangrijk als ze begrijpen dat de 
genomen beslissing in een specifieke situ-
atie de juiste is. En voor mij moet De Pijp 
een buurt zijn waar plek is voor iedereen. 
Waarbij het niet uitmaakt of je jong, oud, 
ziek, gezond, arm of rijk bent. Als dat zo is 
ben ik tevreden".

Het spreekuur van Marijn van Ballegooijen 
is iedere maandag van 16:00 tot 17:00 uur

Marijn van Ballegooijen (Am-
sterdam, 1977) is sinds april 2014 
lid van het dagelijks bestuur 
van de Bestuurscommissie Zuid. 
Van 2006 tot 2014 was hij stads-
deelraadslid van Zuideramstel 
en Zuid, onder meer als fractie-
voorzitter van de PvdA. Als be-
stuurlid is hij verantwoordelijk 
voor welzijn (incl. Huizen van 
de Wijk), zorg, jeugd, ouderen, 
sociale zaken (incl. armoede, 
schuldhulpverlening), diversiteit 
en discriminatie, participatie en 
(jeugd)werkgelegenheid (samen 
met Paul Slettenhaar) en is aan-
spreekpunt voor gebied De Pijp. 

Tekst en beeld: Maarten Wesselink

Marijn van Ballegooijen begint spreekuur in Wijkcentrum De Pijp

Inwoners en ondernemers uit De Pijp bijeen tijdens de Buurttop G250 in de voormalige Heineken Brouwerij. Foto Maarten Wesselink 

De buurtkwestie

Sinds 2013 is de jaarlijkse huurverhoging 
voor huurders met een sociale huur-
woning gekoppeld aan het verzamel-
inkomen. Ook in 2015 worden de huren 
verhoogd op basis van het inkomen van 
de bewoner(s). De huren worden steeds 
hoger, maar wat gebeurt er als uw in-

komen daalt? 
De overheid stelt ieder jaar vast welke 

inkomens een extra huurverhoging krij-
gen bovenop de basishuurverhoging. Een 
verzamelinkomen boven de € 34.229,- of 
boven de € 43.786,- levert op 1 juli 2015 
een extra verhoging op van respectieve-

lijk 0,5% of 2,5% bovenop de basishuur-
verhoging van 2,5%. Dit betekent dat u 
per 1 juli 2015 2,5%, 3% of 5% huurverho-
ging kunt verwachten. 

Heeft u in 2013 of 2014 een extra 
huurverhoging gehad en is uw inkomen 
gedaald? Dan kunt u mogelijk een deel 

van de huurverhoging ongedaan maken. 
Hiervoor is het IB60-formulier van de Be-
lastingdienst nodig. Het Wijksteunpunt 
Wonen Zuid helpt u gratis om deze huur-
verlaging te realiseren. Bezoek één van 
onze inloopspreekuren op woensdagoch-
tend van 9 tot 12 uur of donderdagavond 

van 19.30 tot 21 uur in de Gerard Doustraat 
133 voor meer informatie, hulp en advies. 

In de jaarlijkse woonlastenkrant vindt 
u meer informatie over de huurverlaging, 
de inkomensafhankelijke huurverlaging 
en de aanstaande wijzigingen in het 
huurbeleid. 

Huurverhoging én huurverlaging
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Vragen over Zorg en Welzijn? 
Bel de Buurtlijn!  

Telefoonnummer  020 5923459

Ouderen en kwetsbare burgers in de Pijp en Rivieren-
buurt kunnen 24 uur per dag bellen met al hun vragen en 

problemen op het gebied van zorg en welzijn.
Heeft u behoefte aan gezelschap of wilt u een stukje met 
iemand wandelen? Gewoon even een praatje maken over 

de telefoon? U bent flink ziek en heeft niemand in uw 
omgeving die een boodschap kan halen? Thuiszorg is niet 

geregeld en u heeft acuut hulp nodig?  Bel de buurtlijn!
U wordt doorverwezen naar betrouwbare vrijwilligers en 

professionals die u verder helpen.

De buurtlijn is een samenwerkingsverband tussen Ata Perso-
nenalarmering, Combiwel en Rozazorg.

TYPECURSUS 
(blind/10 vingers)voor 
basisschoolleerlingen.

Leer klassikaal typen in 10 wk. 
€ 95,00 totaal. 06-83320509

www.detypedocente.nl

‘CONTROLE KWIJT?’
Alcohol, drugs, gokken, etc.

ZELFHELPGROEP BUITENVELDERT
0800 – 0200596 (gratis) / 06-18772342

www.zelfhelp.nl / info@zelfhelp.nl

Woon jij in de pijp en ben jij de 
vrijwilliger die Petra weer wat pret 
in het leven terug kan geven?

Petra is een 50 jarige eenzame vrouw 
die door verschillende psychische 
problemen nogal eenzaam is geworden 
in de loop der jaren. Ze zoekt een 
positief ingestelde, makkelijke dame of 
heer om af en toe mee te wandelen of 
een cafeetje mee te pakken in Zuid!

Mail naar vrijwilligerswerk@deregenboog.org 
o.v.v Pijpkrant AV of kijk op www.deregenboog.
org/vrijwilligerswerk-amsterdam

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?

Mensen zoals u en Ik organiseren in de wijk 
‘nieuwe buren’ voor mensen die een steuntje 
in de rug kunnen gebruiken.

Om dat mogelijk te maken zoeken we 
vrijwilligers die mee willen bouwen aan de 
Burenbond in Zuid. 

We zoeken mensen die kunnen koppelen 
en verbinden, maar vooral mensen die 
nieuwsgierig zijn naar wat de omgeving, de 
buurt allemaal biedt.

Nieuwsgierig? Neem contact op met ons op: 
zuid@burenbond.nl,  06-20203301 

Ook als u iemand bent die aanmoediging 
zoekt, of een steuntje in de rug, kunt u 
contact opnemen met Burenbond in Zuid. 
Wij zoeken u dan graag op!

Burenbond is er voor iedereen

Word lid van de 
Burenbond

   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! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« 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?

WWW.UWHULPMIDDELENOUTLET.NL
HULPMIDDELEN VOOR SCHERPE PRIJZEN! 

PROFITEER 

NU!

Van der Madeweg 21, Amsterdam-Duivendrecht

DE GOEDKOOPSTE VAN NEDERLAND

Leer zingen met hart, ziel en verstand
Zangles - Workshops - Pauzekoor

bjwes@xs4all.nl | www.movingthroughmusic.nl 
www.zangeresbijuitvaart.nl | 020 – 673 65 76 . 06 46 29 31 93

Barbara Wessel
vocal coach

estafette
d e  b i o l o g i s c h e  e e t w i n k e l

  Ontdek
    ons

Voor al uw biologische boodschappen
Estafette de biologische eetwinkel

Ceintuurbaan 218-220  Amsterdam  www.estafettewinkel.nl

De Zondagsschilders Centrum 
voor Beeldende Kunst is elke dag 
actief met tekenen, schilderen, 
grafiek en beeldhouwen. 
Professionele begeleiding, lage 
prijzen. Exposities, werkweken en 
inloopateliers. Voor beginners en 
gevorderden. Instappen tijdens 
het hele cursusjaar mogelijk.

Het 80-jarige jubileum wordt 
gevierd met een EXPOSITIE 
op de ateliers van 22 – t/m 
26 april van 12.00 – 17.00 uur 
en een DEMONSTRATIE van 
activiteiten door 22 groepen op 
de Nieuwmarkt op 26 april van 
12.00 – 16.00 uur.

Geldersekade 101, 
1011 EM Amsterdam.
tel. 020 6243933
www.dezondagsschildrs.nl
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Hangouderen in De Pijp
Dertien vrouwen in de leeftijd van 50 
tot 90 jaar, op een niet nader te noe-
men plein in De Pijp. Hang-ouderen, 
dus. Wat doen zij daar? Wat gaat er 
in hen om? Met welke levensvragen 
worstelen zij? Wat geeft hen plezier? 

Wie benieuwd is naar de antwoorden 
moet zeker gaan kijken naar ‘Hangoude-
ren’. Een voorstelling van theaterbouw-
plaats ‘t Maaiveld van Stichting Stadsto-
neel, gemaakt door en voor ouderen en 
diegene die met ouderen omgaat. 

Dit community-art-project is een ini-
tiatief van buurtbewoners, samen met 
theatermaker en regisseur Joanne Swaan. 
Een van de spelers in het stuk is Elly Over-
man, die al 20 jaar in De Pijp woont. “Het 

is een zeer gevarieerd stuk geworden, 
waarin toneelspel wordt afgewisseld met 
zang en dans. De onderwerpen zijn zeer 
herkenbaar. Niet alleen voor iedereen in 
de leeftijdscategorie van 50 tot 90, maar 
natuurlijk ook voor iedereen die mensen 
uit deze leeftijdsgroep kent. Er wordt vaak 
gedacht dat het leven voorbij is als je 50 
bent, maar dat is natuurlijk onzin.”

De dertien vrouwen kenden elkaar niet 
voordat zij aan dit stuk begonnen. ”We 
hebben eerst kennis met elkaar gemaakt 
en zijn gaan improviseren en associëren. 
Iedereen kon ideeën inbrengen en onze 
regisseur Joanne Swaan heeft daar ver-
volgens een prachtig stuk van gemaakt 
en ons heel goed begeleid. Ik heb zelf 
nog nooit eerder op het toneel gestaan 

en zie erg naar de voorstellingen uit. Het 
is een enorm leuke ervaring, ik zou er wel 
mee verder willen. We hopen ook dat het 
stuk zorgt voor verbinding in de buurt en 
buurtbewoners onderling.”

Wie zich – terecht - afvraagt waarom er 
geen mannen in het stuk spelen, dat heeft 
niets met het stuk zelf te maken. Swaan: 
“Dat ligt echt aan de mannen uit de buurt. 
Mannen waren welkom, maar er had zich 

maar één man aangemeld. En deze heeft 
er uiteindelijk van afgezien. Mannen, in 
het bijzonder oudere, hebben toch wat 
meer moeite om zich expressief te uiten. 
Bij vrouwen ligt dat een stuk makkelijker.”

Wie wil weten hoe het de groep vrou-
wen vergaat op hun zigzagroute door het 
doolhof van ouder worden en ouder zijn, 
seks, geld en rock ’n roll: de voorstelling is 
te zien op zondag 12 april in Plan C, zondag 

26 april in Theater Cinetol, vrijdag 8 mei in 
d’Oude Raai, zondag 10 mei in de Oranje-
kerk om 15.00 uur en op donderdagavond 
14 mei in het Ostade A’dam om 20.30 uur. 
Kaarten reserveren bij deze locaties of ko-
pen aan de zaal.

Meer info: www.stadstoneel.com.

Willem de Blaauw

Before I Die, I Want To… in Sarphatipark Amsterdam, 17 mei t/m 14 juni 2015 | Opgedragen aan Audrey Messak (1964-2013)
Wat is nu echt belangrijk in het leven? Bij 
die vraag sta je meestal pas stil op het 
moment dat het leven niet meer vanzelf-
sprekend is, zoals bij ziekte of het overlij-
den van een dierbare. Maar waarom zou 
je dat moment afwachten en niet nú al 
nadenken over waar je voor leeft of wat 
je nog wilt?

Before I Die, I Want To… is een com-
munity art project van de Amerikaanse 
kunstenaar Candy Chang. Ze beschilder-
de een lege muur in haar buurt in New 
Orleans met schoolbordverf en nodigde 
buurtbewoners uit de zin Before I Die, I 
Want To… aan te vullen. Ze stelde haar 
concept beschikbaar en Ger van Oort nam 
het initiatief om in samenwerking met 

Sylvia Schinkel dit idee voor het Sarpha-
tipark te ontwikkelen.

Hiermee herdenken zij ook hun dier-
bare vriendin Audrey Messak, die in juni 
2013 overleed. Audrey Messak was een 
warme, hartelijke vrouw die veel mensen 
in De Pijp, vaak ook in het Sarphatipark, 
bij elkaar bracht.

Het kunstwerk wordt voorbereid en 
opgebouwd door familie en vrienden van 
Audrey Messak.

Opening: zondag 17 mei om 16.00 uur. 
Het project is te volgen op 

Facebook: Before I Die Sarphatipark.

Reuring rond Reuring nog niet ten einde
De strijd tussen horeca-ondernemer Wouter 
Aalst en een groep bewoners over de komst 
van een nieuw etablissement tegenover zijn 
huidige zaak Reuring, dat Paskamer gaat 
heten, duurt voort. 

De bewoners, die zich hebben verenigd 
in een actiecomité onder leiding van Marita 
van Onna, hebben op 20 maart een hoorzit-
ting gehad bij de deelraad om hun protest 
tegen de uitbreiding van horeca rond het 
Henrick de Keijserplein toe te lichten. 

In een vorige editie van de krant meld-
den we dat de bewoners vrezen dat de 
omgeving van het Henrick de Keijserplein 
een tweede Van der Helststraat of Gerard 

Douplein wordt. Meer horeca leidt volgens 
hen tot extra overlast van lawaai, te veel pu-
bliek, drukke terrassen en veel verkeer voor 
de direct omwonenden. ‘Een aantasting van 
ons woongenot’, zegt Van Onna. Zij woont 
direct boven de nieuwe horecagelegenheid.

Wat heeft de hoorzitting opgeleverd? 
Van Onna: ‘We waren er met een delega-
tie van zo’n vijftien bewoners en kregen 
de kans om ons bezwaarschrift toe te lich-
ten. Maar we hebben niet de indruk dat 
er serieus naar onze argumenten wordt 
geluisterd. De vergunning is namelijk al 
afgegeven en de bouw is gestart. Bewo-
nersbelangen zijn blijkbaar ondergeschikt 

aan die van de horeca-ondernemer. ’
Horeca-ondernemer Aalst benadrukt dat 

hij begrip heeft voor de bewoners maar dat 
hij zijn best doet om overlast te minimali-
seren. ‘Ons ondernemingsplan voorziet in 
een speciaal fietsenvak op het plein en we 
willen bloembakken op strategische plek-
ken bij de gevel plaatsen, zodat fietsen niet 
onder de ramen van bewoners worden ge-
zet. Het terras heeft een ruime doorloop van 
2 meter. ‘

Dat de buurt een tweede Van der Helst 
of Gerard Dou zal worden, met veel horeca, 
betwijfelt Aalst: ‘Het bestemmingsplan 
geeft een maximum aan van drie horeca-
zaken rond het plein. Daarvan zijn Reuring 
en Paskamer er dan al twee. Het huidige 

Henrick de Keijserplein staat overigens in 
schril contrast met de levendigheid van zo’n 
30 jaar geleden. Rond de hele plint van het 
plein zaten hier toen allerlei winkeltjes; een 
bakkerij, slagerij, bloemist, noem maar op.’

Van Onna heeft daar een andere kijk op: 
‘Het plein is ook nu al een vrij drukke plek, 
met een grote speeltuin waar vaak veel pu-
bliek is, zowel volwassenen als kinderen. En 
sowieso hadden we graag wat meer sprei-
ding gezien in plaats van twee horecazaken 
zo vlak bij elkaar.’

De stadsdeelraad brengt begin mei een 
advies uit aan de bestuurscommissie van de 
Centrale Stad. 

Peter Leemeijer

Drama over een bejaarde Chinees-Cambod-
jaanse vrouw die de Britse partner van haar 
vroegtijdig overleden homoseksuele zoon 
beter leert kennen. Ze proberen samen over 
hun rouw heen te komen en nader tot elkaar 
te komen. Maar ze spreken elkaars taal niet, 
daarom schakelen ze een vertaler in. 

Vanaf 16 april in Rialto, Ceintuurbaan 338

Aanrader Rialto: Lilting

Elly Overman (vierde van links) “We hopen dat het stuk zorgt voor verbinding in de buurt en met buurtbewoners onderling”

Samen Zwemmen en Samen Fit 40+
Op zoek naar een sport/beweegactiviteit die bij u past!
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! Doe mee met Samen Zwemmen in het De Miran-
dabad of als u 40+ bent kunt u mee trainen bij een sport-
school in De Pijp waar u onder professionele begeleiding 
wekelijks werkt aan uw conditie, op uw eigen niveau. Met 
beide groepen gaan we 1x per maand naar andere be-
weegactiviteiten 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.

Praktische informatie
Kosten; € 2,- per keer.
Loopduur eind 2015

Informatie en/of aanmelden;
Jessica Kreuger 020-7886102 of Rick Bakker 06-10893497

STICHTING STEUNFONDS
BUURT- EN JONGERENWERK 
AMSTERDAM  
- fonds voor sociale initiatieven -

Ons steunfonds ondersteunt kleinschalige projecten in 
Amsterdam. Wij verwachten dat deze projecten een buurt 
leefbaarder maken en dat zij contacten tussen buurtbe-
woners (individuen, bedrijven, organisaties) tot stand 
brengen en verstevigen. Uw project is een enthousiasme-
rend en vrolijk voorbeeld voor anderen.

Wie een inspirerend idee heeft, maar te weinig geld om te 
starten, kijkt voor informatie en mogelijkheden op onze 
website of neemt contact met ons op. Deze kleinschalige 
projecten hoeven niet aan alle voorwaarden en criteria te 
voldoen. De  aanvrager of het project moet wel rechtsper-
soonlijkheid bezitten.

www.steunfondsamsterdam.nl
e-mail: info@steunfondsamsterdam.nl
Stichting Steunfonds BJA, p/a Orionstraat 205, 1622 BR Hoorn

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:  
za. 7 maart of za. 25 april. 
 
Bel Jeanette Krijnen 085 - 4874 085 of meld je via 
www.mentorschapamsterdam.nl 
Word mentor. 

Nieuw, nu ook in Amsterdam West
Stimuleer studiebegeleiding

Maatwerk, een andere kijk op huiswerk
15 jaar ervaring, goede resultaten

Bel Drs. Sylvia van der Sluis
Algemeen  085 1044412

info@stsb.nl   www.stsb.nl

De Unie van Vrijwilligers Amsterdam 
zoekt voor diverse afdelingen vrijwil-
ligers. Wilt u vrijwilligerswerk doen in 

de zorg? In een ziekenhuis of een instelling voor licht 
gehandicapten of bij het Vriendschappelijk Huisbezoek 
en nog veel meer werkzaamheden. Neemt u een kijkje 
op onze website uvvnet.nl/amsterdam !! Wij zijn u zeer 
erkentelijk. Meldt u direct aan: T 020-6207068 
info@uvvamsterdam.nl 

ItaliaItalia-Istituto Italiano 
di Cultura Amsterdam 
Hoogkwalitatieve Taaltraining 

Italiaans voor particulieren en bedrijven 
§ groepslessen en  one to one
06 338 57 359 | info@italiaitalia.nl | www.italiaitalia.nl
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Bart in De Pijp

Haringstal
Cornelis Troostplein

© 2015 Marijke van Mil, Mops en Aardvarken | Schrijf een bijbehorend verhaal en stuur het op naar: mvmmops@hotmail.com

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, Gerard Kind, Peter Leemeijer, Gert Meijerink (coördinator), 
Peter Roeffen, Marlies Scholtens (eindredactie), Peter Schuite, Edith Tulp, 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. Illustraties Marijke 
van Mil, Bart van Waterschoot. Philippine Christine Westerveld. Druk Dijkman Print, Diemen. Advertenties (al voor €30,- in De Pijp Krant) 
q.voorn@wijkcentrumdepijp.nl. De Pijp Krant is een uitgave van Stichting Wijkcentrum De Pijp. 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.  
Wijkcentrum De Pijp, Gerard Doustraat 133, 1073 VT Amsterdam | pijpkrant@wijkcentrumdepijp.nl | www.wijkcentrumdepijp.nl

Stuur of mail uw oplossing naar Redactie Pijp Krant, Wijkcentrum De Pijp, Gerard Doustraat 133, 1073 VT Amsterdam, o.v.v. oplossing filippine april 2015. Mail: pijpkrant@wijkcentrumdepijp.nl
Onder de goede inzendingen worden 2 vrijkaartjes verloot voor Rialto. | Oplossing februari Piet Kramer | Winnaar Karin van der Tas - Brunner, Van der Helstplein
De redactie van De Pijp Krant dankt Rialto voor het gratis beschikbaar stellen van deze kaartjes.

DePijpFilippine door Christine Westerveld

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.  geestelijke stroming met tempel in de Hilligaertstraat (4,7)
2.  inloophuis voor buitenlanders & illegalen aan de Stadhouderskade (4)
3.  schilder (1872-1944), De Stijl, woonde en werkte in De Pijp (9)
4.  door Piet Kramer in Amsterdamse Schoolstijl ontworpen hofje in De Pijp (13)
5.  rijksmonument uit 1884 aan de Ceintuurbaan, architect A.C. Boerma (12)
6.  zo wordt dit stukje Ferdinand Bolstraat op de kruising met de 
 Albert Cuypstraat in de volksmond genoemd (12)
7.  schrijver van Jeugd in De Pijp (1946) (4,6)
8.  studio van ‘multidisciplinair kunstbedrijf’ met raamgalerie 
 in de Lutmastraat (6)
9.  schrijver, geboren en getogen in De Pijp, succesvol debuut met 
 De Belofte van Pisa (4,9)
10.  deze organisatie biedt maatschappelijke en juridische ondersteuning 
 aan Spaanstaligen, sinds kort gehuisvest in het Afrikahuis (4,8)

1
7. 3. 5. 2. 7.

2
7. 9.

3
10. 1. 5. 7.

4
9. 10. 3. 7. 5. 2. 4.

5
7. 10. 8. 6. 2. 5.

6
5. 10. 3. 1. 8. 3.

7
5. 8. 7. 3. 6.

8
4. 7. 10.

9
7. 10. 10. 7. 10. 6.

10
7. 7. 5. 6. 1. 3.

Ingezonden: Kom in actie voor schonere lucht in De Pijp
De eerste resultaten van de luchtmetin-
gen in onze buurt zijn bekend. Mijn con-
clusie: De bewoners van De Pijp, moeten 
zich nog veel drukker gaan maken over 
de luchtkwaliteit in hun buurt. Want die 
resultaten zijn ook voor hen alarmerend. 

Het feit dat in Amsterdam in de periode 
van 15 januari – 12 februari 2015 in 10 stra-
ten NO2-concentraties (stikstofdioxide) 
hoger dan de Europese jaarnorm van 
maximaal 40μg/m³ werden gemeten is 
onheilspellend. Het belooft weinig goeds 
voor de metingen over het hele jaar 2015. 
De cijfers geven aan dat de Stadhouders-
kade in Amsterdam op nummer 3 staat 
met een score van 48,5 μg/m³. Alleen de 
Valkenburgerstraat (52,5 μg/m³) en de 
Wibautstraat (50 μg/m³) hebben de twij-
felachtige eer nog hoger te scoren. 

In de Van Woustraat, de Ceintuurbaan 
en de Ferdinand Bolstraat wordt dit jaar 
(nog) niet gemeten. Dat is een kwestie 

van geld, want meten is duur. Maar je 
kunt er donder op zeggen dat de resulta-
ten daar niet veel beter zullen zijn. En het 
idee dat de luchtkwaliteit tussen deze drie 
hoofdstraten schoon is, kun je helaas ook 
wel vergeten.

Want denk nou niet dat de lucht daar 
bij jou middenin De Pijp brandschoon is. 
Lucht gaat gewoon z´n gang, vervuild en 
wel. De schadelijke effecten van fijnstof, 
koolmonoxide en stikstofdioxide bedrei-
gen direct onze gezondheid. Gemiddeld 
verliest elke Nederlander meer dan een 
jaar levensverwachting door luchtveront-
reiniging. En zonder maatregelen wordt 
dat alleen maar erger. 

Wat kunnen we er dan zelf aan doen?
De lucht wordt direct schoner als we 
tweetakt scooters en brommers en oude 
dieselbusjes zo snel mogelijk verbieden. 
Voertuigen met mengsmering zijn nog 

grotere vuilspuiters dan gedacht. Scooters 
van dit ouderwetse type zijn duizenden 
malen vuiler dan een moderne bestelbus! 
Een ban op tweetakt brommers zou in 
stedelijke gebieden op lokaal niveau tot 
een enorme verbetering van de lucht-
kwaliteit leiden. Er rijden nog minstens 13 
duizend zeer vervuilende scooters in Am-
sterdam rond. En in De Pijp dus zeker een 
paar duizend!

Er zijn meer maatregelen mogelijk, 
maar deze zouden het effectiefst zijn. 
Andere steden gingen Amsterdam voor. 
Daar zijn die verboden al van kracht en 
met resultaat.

Wil je weten hoe vervuild de lucht is? Kijk 
op de sites van de GGD, het RIVM en op die 
van Milieudefensie: (www.milieudefen-
sie.nl/luchtkwaliteit/hoe-vervuild-is-de-
lucht-in-mijn-straat)

Ton Rombout,  

een verontruste bewoner van De Pijp

Hoge stookkosten? 
Kom langs bij de BuurtEnergieWinkel 

Veel bewoners van huurwoningen in 
Amsterdam hebben te maken met hoge 
stookkosten. Een huurder uit De Pijp had 
al jaren last met een verouderde en slecht 
functionerende verwarmingsketel. Zijn 
verhuurder Rappange wilde er in eerste 
instantie niets aan doen maar met hulp 
van het Wijksteunpunt Wonen is het dan 
toch gelukt. 

Al ruim 30 jaar woont Eric Koningsber-
ger in De Pijp. Zijn verwarmingsketel die 
in de jaren negentig door de verhuurder 
was geplaatst, vertoonde geregeld ku-
ren; zo kon de waakvlam niet meer op de 
laagste stand worden gezet. ”Het was een 
verouderde ketel en daardoor veel te duur 
in het gebruik” legt Erik uit in zijn huur-
woning in de Govert Flinckstraat.

”De huurder kan een voorstel doen voor 
energiebesparende maatregelen tegen 
een redelijke huurverhoging, dat geldt 
dus ook voor het vervangen van de ketel”, 
zegt Imre Doff, energiemedewerker bij 
het Wijksteunpunt Wonen en adviseur bij 
de BuurtEnergieWinkel Zuid. 

De verhuurder Rappange was van me-
ning dat ze het voorstel niet hoefde te ho-

noreren maar eerder dit jaar oordeelde de 
kantonrechter het tegendeel. De huurder 
betaalt voor een nieuwe ketel een kleine 
huurverhoging maar krijgt er een hoog-
rendementsketel voor terug. 

“De huurverhoging van € 4,74 per 
maand is geen schokkend bedrag, dat 
is het mij wel waard, alleen al voor het 
wooncomfort. Daar komt bij dat mijn 
nieuwe ketel veel zuiniger is” aldus Ko-
ningsberger.

Een voorstel voor energiebesparing 
hoeft niet altijd tot een procedure te lei-
den. Vaak kunnen huurder en verhuurder 
er prima met elkaar uitkomen. Het is wel 
belangrijk om zelf het initiatief te nemen.

De BuurtEnergieWinkel kan zowel indivi-
duele als groepen huurders adviseren en 

bijstaan om hun (huur)woning energiezui-
niger te maken. Iedere woensdag van 13.00 

tot 15.00 uur kunt u met alle vragen over 
energie terecht bij ons spreekuur in het 

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

tegenover de 1e Jan van der Heijdenstraat. 
Bellen kan ook op 020-6645383
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Voor deze editie van de krant besluit ik 
Kinderboerderij De Pijp te bezoeken aan 
de Lizzy Ansinghstraat 82. Een goede 
vriendin woont in een huis vlakbij de 
kinderboerderij. Elke keer als ik bij haar 
slaap word ik ‘s ochtends wakker van het 
gebalk van een ezel. Al jarenlang neem ik 
me voor er eens een kijkje te nemen maar 
het is er nog nooit van gekomen. 

Dit lijkt me een goed moment: de 
lente is net begonnen en de lammetjes 
komen eraan. 

Als ik binnenkom valt het me op hoe 
groot het er is. Er lopen twee schattige 
varkentjes rond, een normale ‘roze’ big 
en een klein gevlekt biggetje met veel 
haar. Er zijn twee volières met verschil-
lende soorten parkieten. Kippen en ha-
nen lopen los rond op het terrein. Ook 
zie ik de twee ezels die ik regelmatig heb 
gehoord.

Leuk aan deze kinderboerderij is dat ze 
veel activiteiten organiseren.

Elke dag van de week wordt een half 
uurtje ingeruimd voor kinderen om te 
knuffelen met een cavia, konijn, schild-
pad of een tamme kip. Ook is er elke 
woensdag een knutselworkshop en kan 
een ritje op de pony worden gemaakt.

Helaas is de lente is nog ver te zoeken 
en ben ik te oud voor het knuffelhalfuur-
tje. Het waait hard, de wind giert tussen 
de gebouwen. Ik sta op een veldje om-
ringd door schapen en een enkele geit. 
Het is zo ontzettend koud, dat ik het 
gevoel krijg op de Mongoolse steppen 
te staan. Het liefst zou ik schuilen in het 
houten huisje voor de schapen en geiten 
maar dit is onbevoegd terrein. April doet 
wat ie wil, ik kom wel eens terug als de 
lente echt is begonnen.

Kijk voor meer informatie op www.
kinderboerderijdepijp.nl

Tekst en beeld: Sofie Marie van den Berg

prenten van weleer
'Als men van de Van Woustraat naar de 
Hemonijstraat wil gaan, loopt men door 
deze prachtige Hemonylaan', schreef een 
anonieme dichter in 1905 op deze kaart 
aan Marietje, die in de Tolstraat woonde.
De statige 19e-eeuwse huizen, het brede 
wegdek en de twee rijen bomen geven 
de straat inderdaad het aanzien van een 
laan. 

Vroeger liep hier de Zaagmolensloot. 
Toen de monding in 1878 werd verlegd 
van de Amstel naar het Singel kwam hier 
een kade met de naam Hemonykade en 
werden de eerste huizen gebouwd. De 
molens langs de Zaagmolensloot, die 
tweehonderd jaar het polderlandschap 
hadden bepaald, moesten plaats maken 
voor de stadsuitbreiding. De sloot werd 
gedempt en de Albert Cuypstraat was 
geboren. Uiteindelijk werd de vaart voor 
de Hemonykade ook gedempt in 1891 en 
kreeg die zijn huidige naam: Hemonylaan, 

genoemd naar de beroemde 17e-eeuwse 
broers en klokkengieters Francois en Pie-
ter Hemony.

Links achter het lage muurtje keek je zo 
in de achtertuinen van de huizen aan de 
Stadhouderskade. 
Van de tuinen is nu niet veel meer over. 
Zij liggen verborgen achter hoge hekken 
en muren en worden vooral gebruikt als 
opslagplaats of om auto's te parkeren. 
Onlangs besloot de Amsterdamse kun-
stenaar Hugo Kaagman, met subsidie 
van Stadsdeel Zuid, deze wat verloederde 
kant van de Hemonylaan op te fleuren 
met zijn 'streetart'. 

De Hemonylaan is een bijzondere laan, 
alleen al omdat het de enige laan is in De 
Pijp.

Ton van der Tas | Meer prenten zien?  

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

HEMONYLAAN

gespot in de pijp KINDERBOERDERIJ

Column Edith Tulp: Dromen in De Pijp
Het Heinekenplein één grote moestuin! Dat 
was wat mij betreft het beste idee op de 
Buurttop G250. Want wie kan daar nou op 
tegen zijn? Net zomin kunnen er veel protes-
ten zijn tegen het veranderen van de Rode 
Loper in een Groene Loper, wat mij betreft 
een Groene Allee met aan weerskanten van 
de Ferdinand Bol rijen volle iepen en daaron-
der schaduwrijke bankjes en -nog beter- lig-
stoelen, want ik heb geen balkon. Die grote 
winkel- en horecaketens, met belastingon-
derduiker Starbucks voorop, moeten het veld 
ruimen en plaats maken voor een terugkeer 
van de hedendaagse duurzame kleine on-
dernemers, zoals de groenteboer die zijn 
groenten op het gemeenschappelijke Heine-
kenplein oogst. Vooral ook moet er plaats zijn 
voor lokale kunstenaars, en per se geen BN-
ers kunst. We willen sowieso geen BN’ers in 
de buurt. Tenminste, niet de rijke en andere 

patsers die met hun vette portemonnee de 
huizen voor hun kinderen opkopen, waar-
door De Pijp in een yuppenghetto verandert. 
Niet minder, maar meer sociale huurwonin-
gen moeten er komen, waar gewone mul-
ticulti mensen wonen, zoals dat altijd al het 
geval was in De Pijp, volksbuurt van weleer. 
Dat wil ik allemaal. 

Waar waren trouwens al die yuppen-
kinderen? Van de ongeveer vierhonderd 
aanwezigen op de Buurttop in de Heineken 
Experience, ontbraken ze ten enenmale. Hard 
bezig in pop-up stores –winkels die net zo 
snel verdwijnen als de bezoekers en oprich-
ters zelf- om de Gerard Doustraat tot hipste 
straat van Amsterdam te maken volgens de 
Linda. Hun afwezigheid was tekenend. Ze 
geven inderdaad geen ruk om wat er met de 
buurt gebeurt. 

Er zijn meer zaken die mijn dromen ver-

storen. Fietsen bijvoorbeeld, hot thema op 
de Buurttop. Iedereen had het over fietsen 
en waar we die stallen. Waarschijnlijk niet in 
onze moestuin en op de Groene Allee. Maar 
inpandige en ondergrondse stallingen met 
tol- en stallingsgeld? Kom op mensen, fiet-
sen waren er altijd al. En altijd op de stoep! 
Oké, het zijn er dankzij de toeristen en vooral 
de toename van hippe hotspots wat veel ge-
worden. Kijk maar eens naar de fietsenbende 
op de Ceintuurbaan sinds Coffee & Coconuts 
daar de deuren opende. Ik stel voor dat de 
bezoekers daarvan hun fiets verplicht gaan 
parkeren in de pop-up stores, die om de ha-
verklap leegstaan. Toeristen moet sowieso 
het fietsen worden verboden, want die kun-
nen dat niet. Als dan mijn auto straks onder 
de Boerenwetering staat, zie ik weinig obsta-
kels nog om dromen te laten uitkomen. 

Behalve dan de gemeente. 

Composteren in de Frans Halsstraat

De eerste bloemen laten zich weer zien in 
bloembakken en gevel- en boomkranstui-
nen in De Pijp. Om ze te voeden zijn mest-
stoffen nodig. Deze kun je natuurlijk kopen 
bij de tuincentra, maar leuker, goedkoper 
en duurzamer is het om ze zelf te maken 
van je eigen groente-afval (GFT) en met 
hulp van bacteriën en wormen. Door de 
aanwezige wormen wordt de GFT omgezet 
in bruikbare compost en dat is de perfecte 
meststof voor alle tuintjes. 

Samen met een groepje enthousiaste 
buren is het Natuur & Milieu Team Zuid in 
de ruimtes onder de grote plantenbakken 

op de hoeken van de Frans Hals-, de Sae-
nredam- en de Daniel Stalpertstraat een 
proef begonnen om GFT-afval te compos-
teren. Ook plaatsen we een nieuwe bak; 
deze komt naast de lage bloembak voor 
nummer 59 te staan. Bovenop deze bak is 
plaats voor planten. De GFT is dus niet te 
zien en de geur is niet of nauwelijks waar-
neembaar. Stadsdeel Zuid heeft onze proef 
financieel ondersteund. Met dit experi-
ment willen we uitzoeken of composteren 
in drukke straten überhaupt uitvoerbaar is 
en als het ons lukt willen we graag eerst De 
Pijp, daarna Amsterdam en uiteindelijk alle 
steden waar geen GFT word opgehaald aan 
het composteren krijgen.

Op 26 mei om 20.00 uur is er in het Wijk-
centrum De Pijp, Gerard Doustraat 133 een 
lezing over zelf composteren. Aanmelden: 

rudy@NMTzuid.nl 
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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
09:30-13:30 Samen Kappen, kapper en 
 beautysalon – gratis 
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
14:00-16:00 Huiskamer voor 
 Hoogbegaafde Volwassenen 
 Greet vd Berg 06-30149351 
 (2e dinsdag vd even maand) 
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 oneven 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
17:00-18:00 Advocaten spreekuur
 1e woensdag vd maand
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
11:00-13:00 Vliegende brigade van 
 ervaringsdeskundigen 
 spreekuur
12:00-13:15 Franse Conversatie 
 06-51947897
12:30-15:30 Kookclub voor Vrouwen 
 info via Mina Kwyasse 
 06-14388661
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
18:45-20:45 Tribal Fusion Buikdans
 contact@windemertens.com
20:00-22:00 Gemengd Koor Van der Helst 
 Angels, info: Jacqueline 
 Brobbel, jbrobbel@hetnet.nl

Iedere vrijdag
08:45-10:45 Koffieochtend: inloop
 06-14388661
09:30-11:45 MbvO-Gymnastiek 60+
 020-8861070
09:30-13:30 Samen Kappen, kapper en 
 beautysalon – gratis 
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
15:00-21:00 Amsterdam Battle Brothers, 
 gamingclub, 2e en 4e 
 zondag van de maand
 adambattlebrothers@
 gmail.com
17:00-20:00 Amsterdamse Vriendendienst
 Open huis, 2e, 3e, 4e zondag vd 
 maand. 3-gangenmenu € 5,00
 Opgeven: 020-6839260

Loket Zorg en Samenleven 
dinsdag + vrijdag 09:00-12:00
woensdag 13:30-16:30 

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
Dagelijks bereikbaar tussen 09:00 en 12:00
telefoon: 020-6794441 
Vliegende Brigade van ervaringsdeskundigen.
spreekuur donderdag 11.00-13.00 uur.
E-mail: buurtdiensten@combiwel.nl

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

Agenda Tweede van der Helststraat 66 - 020-5709640

Wie: Marleen Knops, coördinator 
'Open Huis' van de Regenbooggroep 
en daar ook werkzaam als (vrijwillige) 
kok.

De Regenboog Groep bestaat 40 jaar. 
Sinds 1975 houdt deze organisatie zich 
bezig met het bestrijden van sociale 
armoede in Amsterdam. De dagelijkse 
leiding bestaat uit professionals en 
vrijwilligers maar ook veel cliënten 
dragen een steentje bij. We praten we 
met Marleen Knops, een professional 
en vrijwilliger in één.

'Ik coördineer op verschillende 
plekken in de stad Open Huizen', vertelt 
Marleen. 'Dat zijn wekelijkse middagen 
en avonden waar bewoners samenko-
men om lekker te eten en elkaar beter 
te leren kennen. In De Pijp eten we elke 
zondag om zes uur ‘s avonds, behalve 
op de eerste zondag van de maand.'

Wie zijn de vrijwilligers? 'Er moet 
natuurlijk gekookt worden. Onder 
leiding van een goede kok (ook een 
vrijwilliger) gaan cliënten van de 
Regenboog en buurtbewoners samen 
aan de slag achter het fornuis. Echt 
lekker hoor! Drie gangen en alles vers. 
In De Pijp gaat het om zo'n twintig tot 
soms wel dertig bezoekers, inclusief de 
vrijwilligers. Dat is dus elke keer weer 
een knappe prestatie.'

Je kookt zelf ook? 'Ja, ik kook zelf 
ook wel eens voor een Open Huis. Als 
vrijwilliger uiteraard. Ontzettend leuke 
dagen zijn dat. Het is veel meer dan 
koken alleen. Het menu moet worden 
verzonnen, de inkopen gedaan, de 
tafels gedekt - het is de perfecte 
manier om creatief met een groepje 
buurtbewoners op te trekken.'

Als professional ziet Marleen dat 
het eigenlijk heel goed gaat met het 
vrijwilligerswerk in de stad. 'De klacht 
dat steeds minder mensen iets voor 
elkaar willen doen, is ongegrond. 
Hulp wordt anders georganiseerd dan 
vroeger en is misschien wat minder 
zichtbaar. Maar er zijn juist enorm veel 
goede initiatieven. Amsterdammers 
staan nog altijd voor elkaar klaar.'

Aanmelden voor een zondagse 
Open Huis-maaltijd in het Huis van 
de Wijk, Tweede van der Helststraat 
66, kan tot en met donderdag via 
telefoonnummer (020) 6839260. Een 
driegangenmenu kost vijf euro. Op 
een andere plek meeëten? Kijk op de 
digitale kalender op www.regenboog.
nl. Opgeven als vrijwilliger kan ook: 
bel eerdergenoemd nummer of stuur 
een mailtje: vriendendiensten@
deregenboog.org

 
Peter Schuite

In the picture 
Activiteiten van het Huis van de Wijk De Pijp, toegelicht door 
Marleen Knops van ‘Open Huis De Pijp.

Marleen Knops, gefotografeerd door Maarten Wesselink

Wandelroute 
Ambacht In De Pijp

Op vrijdag 24 april kun je een kijkje 
nemen in de werkplaatsen van vakmen-
sen die hun ambacht uitoefenen in De 
Pijp.  Meubelmakers  leerbewerker  
smederij  mode-atelier  glasbewerker 
 restauratie van papier en boeken, van 

meubels en biljarts  meubelstoffeerders 
 kachel-atelier  handboekbinder  
werkplaats voor laser en computer-
gestuurd frezen. Al deze ambachten 
zetten de deuren van hun werkplek open 
en geven vakgerichte en verrassende 
informatie. Uw gids biedt u onderweg 
een drankje aan. 

datum: vrijdag 24 april  start: 10.30 en 
14.00 uur  startpunt: volgt na aanmel-
ding  duur: ± 3 uur  kosten: € 12,50  

aanmelden: info@ambachten-depijp.nl, 
geef aan welk tijdstip, 10.30 of 14.00 uur, 

uw voorkeur heeft.
(Foto: Maarten Wesselink)
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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
14:00-16:00 Huiskamer voor 
 Hoogbegaafde Volwassenen 
 Greet vd Berg 06-30149351 
 (2e dinsdag vd even maand) 
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 oneven 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
17:00-18:00 Advocaten spreekuur
 1e woensdag vd maand
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
11:00-13:00 Vliegende brigade van 
 ervaringsdeskundigen 
 spreekuur
12:00-13:15 Franse Conversatie 
 06-51947897
12:30-15:30 Kookclub voor Vrouwen 
 info via Mina Kwyasse 
 06-14388661
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 Ko�eochtend: 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
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 13:30-16:30 

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
Dagelijks bereikbaar tussen 09:00 en 12:00
telefoon: 020-6794441
Email: buurtdiensten@combiwel.nl

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

Agenda Tweede van der Helststraat 66 - 020-5709640

Wie? Ze vormen de Vliegende Brigade 
van Team ED in stadsdeel Zuid: Sasha, 
Marina, Jelle en Alex. ED staat voor 
Ervaringsdeskundige. 

Wat doen ze? De vier brigadeleden 
staan mensen bij die om welke reden 
dan ook in zwaar weer verkeren. Denk 
aan psychische problemen, verslaving, 
schulden of ernstige vereenzaming. 
Alex: 'We hebben zelf een problematisch 
verleden. Daarom kunnen we als geen 
ander met deze mensen meevoelen. We 
zijn géén professionele hulpverleners, 
lossen niets op, maar gaan gewoon 
naast die mensen zitten en  zeggen: 'Het 
is zwaar, maar je kunt eruit komen. Kijk 
maar, ons is het ook gelukt.'

Waar en wanneer? In andere wijken 
bestaat Team ED al wat langer, in Zuid 
pas vanaf november. Elke donderdag is 
er een inloopspreekuur in het Huis van 
de Wijk in de Tweede Van der Helst-
straat 66. Alex: 'Het loopt geen storm, 
maar dat is begrijpelijk. Het gaat om 
mensen die sowieso moeite hebben om 
hulp te accepteren, laat staan te vragen. 
Vaak is er een muur van schaamte. Veel 
mensen komen zelden of nooit de deur 
uit, zijn onzichtbaar. Daarom proberen 
we via allerlei routes zelf mensen op 
het spoor te komen. Bijvoorbeeld via 

de Voedselbank. En we zijn bezig om 
contacten te leggen met verschillende 
instanties zodat breder bekend wordt 
wat wij als ervaringsdeskundigen kun-
nen betekenen.' 

Hoe gaan jullie te werk? Marina: 
'Sasha en ik komen bijvoorbeeld bij 
een vrouw die van alles in haar huis 
verzamelt en bij wie alles letterlijk en fi-
guurlijk boven het hoofd groeit. Ze vindt 
het heel moeilijk om hulp  te vragen. We 
gaan dan ook niet opruimen of schoon-
maken. Als je dat doet, roep je juist 
weerstand op. We praten alleen maar. 
Nu is ze zover dat ze echte hulp wil 
zoeken.' Alex: 'We geven geen advies, 
hebben geen trajecten of budgetten. 
We bieden alleen een luisterend oor en 
tonen begrip voor de situatie. Daarmee 
neem je al een enorme barrière weg. 
We hopen mensen in beweging te 
krijgen die bij o�ciële instanties vaak 
buiten de boot vallen.'

De Vliegende Brigade van Team ED 
heeft elke donderdag een inloopspreek-
uur van 11 tot 13 uur. Meer info is te 
vinden op www.teamed.nl. Ook voor 
wie zelf aan de slag wil als ervarings-
deskundige.

Peter Schuite

In the picture 
Activiteiten van het Huis van de Wijk De Pijp, toegelicht door 
vrijwilligers. Deze keer de Vliegende Brigade van Team ED: 
Sasha, Marina, Jelle en Alex.

De vliegende brigade, gefotografeerd door Maarten Wesselink

Bibliotheek Cinétol
Tolstraat 160, tel: 020-6623184

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, 
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 computer. 
Nu ook voorbeeldexamens Staatsexamen 
NT2 en inburgeringsexamen. www.
leefenleer.nl. | Vrije inloop | Elke dinsdag, 

11.00 – 12.00 uur Spreekuur internet 
en sociale media | Heeft u vragen over 
het aanmaken van een e-mailaccount, 
inloggen op websites of mobiel internet? 
Kom naar de bibliotheek, de bibliothecaris 
helpt u op weg. 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 | Toegang 5,00 
met OBA-pas gratis t/m/ 28 februari 
Expositie van de maandagschilders van 
het Atelier Janneke van Loon

Vrijdag 6 februari was de opening van 
een expositie in het Huis van de Wijk in 
De Pijp (Tweede van der Helststraat 66)

De kunstwerken werden gemaakt door 
kleuters van de 9e Montessorischool De 
Scholekster en de peuters van de peuter-
speelzalen Dikkie Dik en Haas Huppel.

Iedere peuter- en kleutergroep kreeg een 
kunstenaar en een kunstwerk toegewe-
zen en mocht zelf aan de slag in de stijl 
van die kunstenaar. (o.a. Matisse, Van 
Gogh, Mondriaan, Keith Haring, Miró) De 
resultaten van de creatieve explosie van 
deze beeldende kunstenaartjes in de dop 
zijn nu te zien in het Huis van de Wijk De 
Pijp. Het werk zal daar nog drie maanden 
blijven hangen. 

Speciaal voor kinderen van alle basis-
scholen in Amsterdam Zuid organiseert 
Combiwel ook dit jaar weer naschoolse 
kidsactiviteiten. Voor activiteiten bij u in 
de buurt kunt u het naschoolse kidsacti-
viteitenboekje raadplegen dat op school 
aan alle kinderen wordt uitgedeeld. Of 
kijk direct op https://amsterdam.nl/kids-
activiteiten/zuid, klik hotspot Zuid. 

Door deel te nemen aan deze activitei-
ten ontdekken kinderen hun talenten 
op het gebied van Sport, Lijf & Gezond-

heid; Kunst en Cultuur; Natuur &Techniek; 
Communicatie & Media; Burgerschap en 
Beroepsoriëntatie. 

Sport op School 
De komende weken worden er voor de 
sportactiviteiten kennismakingslessen 
aangeboden door trainers/docenten van 
sportverenigingen tijdens de gymlessen 
op 10 basisscholen in de Stadionbuurt, 
Hoofddorppleinbuurt en De Pijp. Op die 
manier kunnen de kinderen ervaren of de 
sport bij ze past. Na deze periode kan er 
laagdrempelig na schooltijd door worden 
gesport voor de duur van 10 lessen. De 
start is in de week van 9 februari. 

Inschrijven 
Ga  naar https://amsterdam.nl/kidsactivi-
teiten/zuid- of kijk op combiwel.nl. Neem 
voor meer informatie contact op met 
Marco Cats (Sport) m.cats@combiwel.nl 
of Lotte Wijnstroot (NSA) l.wijnstroot@
combiwel.nl 

Naschoolse 
kidsactiviteiten, 
schrijf je nu in

Op donderdag 21 mei en vrijdag 22 mei 2015 organiseert het 
Huis van de Wijk De Pijp in samenwerking met het Sociaal Loket, 
team Participatie en activering en Jeugd/jongerenwerk van 
Combiwel het minifestival Flitsend Oud. 

Flitsend oud gaat over prettig ouder worden met alle mogelijkheden die de Stad Amsterdam 
en in het bijzonder ‘de Pijp’  biedt. Niet alleen de zorg, maar juist het positieve van wat het 
ouder worden met zich mee brengt staat centraal. Tijdens het festival leggen wij de 
verbinding tussen jong en oud, kwetsbaar en vitaal. Het programma zal onder andere 
bestaan uit lezingen, interactieve workshops, urban  gardening en speed daten voor 50 +. 
Dit alles onder het genot van heerlijke Italiaanse ko�e, cocktails , oma’s soep en funky jazz. 

OPROEP: Gezocht! Mannen en vrouwen 
tussen de 50 en 90 jaar voor een serie 
portretten over 'oudere bewoners in 
de Pijp'.

Oud? Hoezo oud?! "Oud is het nieuwe goud"

In combinatie met een aantal persoonlijke 
kledingstukken, aangevuld met kleding en 
accessoires uitgezocht door een stylist 
maakt een fotograaf een mooi en 
verrassend portret. Om het plaatje 
compleet te maken is er ook een visagist 
aanwezig. De expositie van de portretten is 
in 'Het Huis van de Wijk De Pijp’  tijdens het 
festival; 'Flitsend oud' op 21 en 22 mei 
2015.

Aanmelden bij Anna Prins,  
programmacoördinator Huis van de Wijk  
De Pijp a.prins@combiwel.nl 06-41505441

Houd de aankondigingen en de a�ches in 
de gaten voor het de�nitieve programma.

(ingezonden)


