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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

Winnaar ‘Leukste straat van De Pijp‘: de Saffierstraat

Donderdag 4 juni was het zo 
ver: de uitslag van de verkiezing 
Leukste Straat van De Pijp 2015, 
georganiseerd door deze krant.

In de race waren vier kandidaten: de Daniel 
Stalpertstraat, Quellijnstraat, Saffierstraat en 
de Tweede Sweelinckstraat. In de afgelopen 
edities van De Pijp Krant waren alle kandidaten 
al uitgebreid belicht en konden de betrokken 
bewoners vertellen wat ze allemaal hebben 
gedaan om hun (deel van de) straat leuker, 
gezelliger en leefbaarder te maken. 

De jury bestond uit Oncko Grader, coördina-
tor bij Combiwel, Ilse Chang, coördinatrice NMT, 
Marijn van Ballegooijen, lid Dagelijks Bestuur 
Stadsdeel Zuid en Marlies Scholtens, eindredac-
trice Pijp Krant, bijgestaan door Monique Bär, 
gebieds-makelaar van Stadsdeel Zuid. 

Het was die dag prachtig weer (de dagen 
ervoor had het nog flink geregend), dus kon de 
jury in alle rust en onder de beste omstandig-
heden een kijkje nemen in de genomineerde 
straten en zich zo een oordeel vormen. De 
vertegenwoordigers namens de straten waren 
aanwezig, al of niet gesteund door medebe-
woners, en konden nadere vragen van de jury 
beantwoorden.

Alle straten hebben hun specifieke eigenheid, 
zo viel de jury al snel op en waar in de ene straat 
vooral de speelmogelijkheden voor kinderen 

zichtbaar waren, viel een andere straat op door 
boomtuintjes of de saamhorigheid onder de be-
woners. Na de nodige beraadslagingen was de 
jury het er toch al snel eenduidig en unaniem 
over eens: de winnaar van De Leukste Straat 
van De Pijp 2015 is De Saffierstraat. Initiatief-
nemer en drijvende kracht in deze straat in de 
Diamantbuurt is Peter van Maaren. Uit handen 
van Marijn van Ballegooijen en Oncko Grader 
mocht Peter de hoofdprijs van 350 euro en een 
oorkonde in ontvangst nemen. De andere deel-
nemers kregen ieder een aanmoedigingsprijs 
van 50 euro, om ook hen te stimuleren vooral 
door te gaan met het verfraaien van hun straat.

Bijzondere dank aan Combiwel en Stadsdeel 
Zuid; zij hebben het prijzengeld beschikbaar ge-
steld. Combiwel doneerde aanvankelijk 250 euro 
in de prijzenpot. De medewerkers van Marijn 
van Ballegooijen en hijzelf raakten vervolgens 
zo enthousiast over het initiatief tot deze ver-
kiezing dat het stadsdeel de pot aanvulde met 
nog eens 250 euro. 

Voor de jury blonk de Saffierstraat vooral uit in 
onderlinge saamhorigheid tussen de bewoners. 
De straat maakt op de helft een haakse bocht en 
in die hoek, met grote plantenbakken en bos-
sages, is Peter ooit begonnen met het plaatsen 
van een straattafel waar iedereen welkom was 
voor een hapje en een drankje. Later kwamen 
daar meer tafels en zitjes bij, tot zelfs een heuse 
antieke lampenkap op de lantaarnpaal die er 

vlak voor staat, waarmee het een gezellige 
leefhoek is geworden met een echt huiskamer-
gevoel, al is het midden op straat. Met grote 
regelmaat zitten de bewoners, jong en al wat 
ouder daar bij elkaar. De enorme gastvrijheid en 
het enthousiasme waarmee de jury werd ont-
vangen, waren mede doorslaggevend voor de 
uiteindelijke keus. Uit alle deuren en portieken 
kwamen bewoners aangelopen om hun zegje te 
doen en te vertellen waarom hun straat zo fijn 
is om in te wonen. Mede dankzij de inzet van de 
spil, Peter van Maaren, die van zijn buren eerder 
al een eigen straatnaambordje kreeg. 

Van Maaren legde uit dat hun ‘huiskamer’ open 
staat voor iedereen, zelfs al ben je een junk of 
een zwerver, in de Saffierstraat is iedereen ge-
lijk. Met hun prijs willen de bewoners iets doen 
aan de veiligheid in de straat. Er zijn geen ver-
keersdrempels en er wordt vaak te hard gere-
den, wat vooral gevaar oplevert voor spelende 
kinderen. In zijn dankwoord benadrukte Van 
Maaren, zichtbaar geëmotioneerd, dat het ook 
voor de beeldvorming rond de Diamantbuurt, 
die al langere tijd een negatief imago heeft, een 
enorme overwinning is.

Peter Leemeijer

De Pijp Krant dankt Combiwel en Stadsdeel Zuid 
voor het ter beschikking stellen van de prijzen.

Opgeknapte plantenbakken Opening van de door het 

stadsdeel opgeknapte plantenbakken in de Van Ostadestraat. Marijn van 

Ballegooijen, bestuurscommissielid Stadsdeel Zuid plantte vrijdagmiddag  

5 juni de laatste plantjes, samen met initiatiefnemer Jack van Lieshout. Hij 

bedankte alvast de buurtbewoners die het onderhoud gaan verzorgen.

Nepal Eigenaar Mahbir Thukral (links) van restaurant Surya op de Cein-

tuurbaan zamelde met een loterij, 15% van zijn omzet en kunstverkoop in 

drie dagen een flink bedrag in voor de slachtoffers van de aardbevings-

ramp in Nepal.  

Repair Café De Pijp: zo 28 juni - 12.00-16.00 uur 

Locatie: Voedselbank Amsterdam Zuid, Lutmastraat 61A. Contactpersoon: 

Anna Galenkamp Anna@NMTzuid.nl, 020-400 45 03

fietsreparaties: Fietswerkplaats Smerig, Van Ostadestraat 233E, Contact-

persoon: Giovanni Goedemondt Giovannitien@gmail.com

Inschrijvingstermijn woningnet 
verlengd tot 31 december 2015

Inschrijving bij woningnet met behoud van 
woonduur is verlengd tot 31 december 2015  
(was 1 juli).

Iedereen die in de toekomst in aanmerking wil 
komen voor een sociale huurwoning moet zich 
nu dus voor 31 december 2015 inschrijven bij 
Woningnet. Daarna vervalt de woonduur en telt 
alleen de inschrijfduur. Wie zich dit jaar niet 
inschrijft staat straks achteraan in de rij. Het is 
niet leuk als je dat pas ontdekt als het te laat is. 

www.woningnetregioamsterdam.nl

Bewoners Saffierstraat nemen de eerste prijs in ontvangst en wonen daarmee in ‘de leukste straat van De Pijp‘. Foto's: Maarten Wesselink
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Albert Cuyp naast  › WAXX KAPPERS ‹ naast Hutspot      
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  Van Woustraat 8     
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  020 - 493 04 92 • www.waxx.nl     
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  fb.com/waxxamsterdam
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De 100% biologische supermarkt heeft speciaal voor  
bewoners van de pijp een overdekte achteringang

Gratis klantenpas  
voor buurtbewoners

Maak kennis met de  
100% biologische winkel

Achteringang met
overdekte fietsenstalling

jij komt
toch ook?

Schrijf je in de winkel in voor de e-mail  
nieuwsbrief en ontvang op vertoon van deze  

advertentie een klantenpas twv € 10,- gratis!

18 juni organiseert Ekoplaza Stadhouderskade  
van 18.30 tot 21.00 uur een klantenavond. Kom ook 

langs en laat je gratis informeren over een gezonde

         leefstijl en proef de 
            heerlijke producten.

Achteringang: 
Tweede Jacob van Campenstraat 135-137

vooringang: 
stadhouderskade 93
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De herinrichting van de Van Wou-
straat (tussen Stadhouderskade 
en Tolstraat) komt dichterbij. Het 
stadsdeel heeft in januari een 
conceptnota met uitgangspun-
ten opgesteld die dit voorjaar in 
de commissie Leefomgeving en 
Economie van het Stadsdeel Zuid is 
besproken. 

In de nota zijn twee varianten uitgewerkt 
waarvan één de voorkeur heeft van het 
stadsdeel. Nu moet de nota nog worden 
goedgekeurd door de Centrale Stad. 

Variant 1 Een variant met een maximum 
snelheid van 30 km/u zonder vrijliggende 
fietspaden. Met een dubbel tramspoor 
waarbij het auto- en vrachtverkeer ge-
bruik maakt van de trambaan. Met fiets-
stroken (een gekleurde strook op het 
wegdek), trottoirs en een strook met 
parkeervakken en laad- en loshavens aan 
weerszijden van de straat.

Variant 2 Een variant met een maximum 

snelheid van 50 km/u en vrijliggende 
fietspaden. Met een dubbel tramspoor en 
een rijbaan voor auto- en vrachtverkeer. 
De vrijliggende fietspaden worden met 
een schampstrook gescheiden van de rij-
baan en trottoirs aan weerszijden van de 
straat. In deze variant ontbreken parkeer-
vakken en laad- en loshavens. Die moeten 
in de zijstraten worden aangelegd want 
in deze opzet is daar in de Van Woustraat 
geen ruimte voor. 

Herinrichting heeft negatieve 
consequenties voor onder-
nemers- en verblijfsklimaat 

Smalle stoep 
Bij het opstellen van de conceptnota 
moet het stadsdeel rekening houden 
met gemeentelijk (verkeers)beleid. Dat 
bepaalt dat bij de herinrichting van de 
Van Woustraat fietsers en voetgangers 
prioriteit hebben boven tram en auto. 
Het stadsdeel heeft de belangen van 
alle gebruikers van de straat in kaart 
gebracht en ze tegen elkaar afgewogen. 
De voorkeur heeft de 30 km/u-variant 
waarin de stoep smaller wordt en de 
voetgangers er op achteruit gaan.

Ondernemersklimaat verslechtert
Het stadsdeel schrijft in de conceptnota 
dat de smalle stoep (op sommige plekken 
van 3,10 naar 2,20 meter) negatieve conse-
quenties heeft voor het ondernemers- en 
verblijfsklimaat. En dat de 30 km/u vari-
ant tegen het verkeersbeleid ingaat van 
de gemeente Amsterdam dat fietsers en 
voetgangers in de Van Woustraat de ruimte 
wil geven. Toch kiest het stadsdeel voor de 
30 km/u variant, die de mogelijkheid biedt 

laad- en loshavens te realiseren, parkeerca-
paciteit (deels) te behouden en tweerich-
tingsverkeer voor auto's en ook trams te 
handhaven. Volgens de nota gaat de fietser 
er (vergeleken bij de bestaande situatie) op 
vooruit want er komt een snelheidslimiet 
van 30 km, een fietsstrook (geen vrijliggend 
fietspad) en aan de linkerzijde van elke 
ongelijkwaardige zijstraat met uitrijdend 
verkeer, verdwijnen twee parkeerplaatsen 
om het zicht op de kruising te verbeteren.

Voortgang
Het is nu wachten op het oordeel van 
de Centrale VerkeersCommissie, die het 
bestuur van de gemeente Amsterdam 
adviseert. Mocht de 30 km/u variant niet 
doorgaan dan blijft de 50 km/u variant 
over als, zoals het stadsdeel het noemt, de 
terugvalvariant.

Maarten Wesselink

Smalle stoepen bij 
herinrichting Van Woustraat

De buurtkwestie

Anna Galenkamp is de nieuwe 
adviseur voor De Pijp van het Natuur 
& Milieuteam Zuid. Ze is opvolger 
van Rudi Klaassen. 

Wie is Anna Galenkamp?
Ik ben 28 jaar, positief ingesteld, enthou-
siast, betrokken en idealistisch.

Wat doet een adviseur van het NMT 
precies?
Mijn baan bestaat uit het helpen van be-
woners in Amsterdam Zuid om de buurt 
groener, leefbaarder en gezelliger te ma-
ken. Ik ben er iedere dinsdag, woensdag 
en donderdag en bewoners kunnen bij mij 
terecht voor vragen over natuur en milieu 
in de wijk. Er is ook een spreekuur, elke 
donderdag van 13 tot 15 uur in het wijk-
centrum.    

Heb je voor deze baan een speciale 
opleiding gevolgd?
Nee, eigenlijk niet. Ik ben afgelopen sep-
tember begonnen met de opleiding Biolo-
gisch Dynamische Land- en Tuinbouw op 
de Warmonderhof in Dronten. Daar leer ik 
biologische groenten kweken op grotere 
schaal, leer over veehouderij, bedrijfs-
inrichting en rijden op een trekker. Heel 
praktisch. Daarvoor heb ik Politicologie en 

Bestuurskunde gestudeerd. In deze baan 
hoop ik theorie en praktische kennis over 
duurzaamheid en werken met vrijwilli-
gers te kunnen combineren.  

Waarom heb je voor deze baan 
gekozen? 
Ik heb een tijdje in een stadstuin in Berlijn 
gewerkt. Daar verzorgde ik 67 verschil-
lende soorten tomaten, in totaal ongeveer 
350 planten. En ik gaf rondleidingen, hielp 
bij het aanleggen van een irrigatiesys-
teem, vertelde mensen over het nut van 
bijen en begeleide bewoners bij het kwe-
ken van groenten. Terug in Amsterdam 
besloot ik dat ik van mijn hobby mijn werk 
wilde maken. Deze baan sluit zo goed aan 
bij wat ik het liefste doe dat ik geen se-
conde aarzelde om te solliciteren.

Wat zou je vooral willen betekenen 
voor de buurt en zijn bewoners?

Ik zou graag iets willen betekenen voor 
mensen die De Pijp groener willen maken 
maar daar wat hulp bij nodig hebben. En 
ik zou graag willen uitdragen dat alle klei-
ne beetjes helpen om de wereld een klein 
beetje mooier te maken. Een kast maken 
voor een gierzwaluw, een compostbak op 
je balkon, je afval scheiden of een mooie 
boomtuin of geveltuin voor je deur onder-
houden, dat draagt allemaal bij aan een 
mooiere en duurzamere leefomgeving. En 
juist in De Pijp, waar de ruimte schaars is, 
hebben kleine groene projecten een grote 
impact op het straatbeeld.

Peter Leemeijer

Natuur & Milieuteam Zuid
020-4004503 / 06-20539406  

anna@nmtzuid.nl
natuurenmilieuteamzuid.nl 

https://facebook.com/nmtzuid

Nauwelijks een jaar na haar pensionering 
is Henny van Hoorn overleden, thuis in 
de Jacob Israël de Haanstraat in haar zo 
dierbare Pijp. Op 8 mei namen familie, 
vrienden, oud-collega’s en vele Pijpbe-
woners in de Oranjekerk afscheid van 
een markante en geliefde persoonlijk-
heid. Sinds 1999 was zij het gezicht van 
het wijkservicepunt Ruysdaelkade en 
het Hercules Segherskwartier (HSK). In 
de functie van buurtconciërge in dienst 
van Stadsdeel Zuid, woningbouwcorpo-
ratie Ymere en Zone3 groeide zij uit tot 

de spil van de buurt. Vanuit het wijkser-
vicepunt werd Henny het gezicht van het 
bewonersprotest tegen het verval van de 
wijk en de daarop volgende renovatie- en 
herinrichtingsplannen. Dankzij dit bewo-
nersprotest werd de voorgenomen slui-
ting van het wijkservicepunt en daarmee 
het verdwijnen van Henny van de kade 
voorkomen en pakten het stadsdeel en 
Ymere de problemen aan. Vanuit haar 
‘buurtkamer’ aan de kade en tijdens haar 
rondes in de wijk signaleerde zij alles wat 
om aandacht vroeg: een hulpbehoevende 

bewoner, een beschadigd speeltoestel 
of een verdachte situatie. Niets ontging 
haar. Bewoners en wijkprofessionals 
troffen elkaar dagelijks bij Henny aan de 
koffie, mét koekje. Soms was er een traan 
en altijd een lach. Onvergetelijk zijn de 
nieuwjaarsborrels in café de Biergriet en 
activiteiten die Henny samen met buurt-
bewoners en ondernemers organiseerde. 
Meestal gefinancierd door de onderne-
mers, dankzij Henny’s contacten en wer-
vende enthousiasme.

In 2013 viel het doek voor Henny’s 

‘buurtkamer’, een jaar voor haar pen-
sioen. De bestuurlijke opvattingen over 
dergelijke plekken in de wijk waren ver-
anderd. Gedwongen moest zij de kade 
verlaten. Henny bleef de ‘HSK’ missen en 
de ‘HSK’ haar. Haar laatste wens was een 
tocht door de buurt. Voor het voormalig 
wijkservicepunt hield zij nog éénmaal 
halt. Vaarwel lieve, onvergetelijke Henny. 
De Pijp heeft je uitgezwaaid, maar nooit 
zal je écht vertrekken.

Corinne Sieger

Natuur & Milieuteam Zuid heeft nieuwe adviseur voor De Pijp

Anna Galenkamp: ’Ik ben betrokken en idealistisch.’ Foto Maarten Wesselink

In memoriam Henny van Hoorn (1949 – 2015)

Stoep in de Van Woustraat gaat terug van 3,20 meter naar 2,20 meter. Foto: Maarten Wesselink
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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

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 estafette

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

 Geluk zit in 
kleine dingen

Voor al uw biologische boodschappen
Estafette de biologische eetwinkel

Ceintuurbaan 218-220  Amsterdam  www.estafettewinkel.nl

Deutsch-Niederländischer Verein 
sucht Mitglieder
www.deutsch-nl-verein.nl
Tel. 020-6425049

Wilt u uw woning verhuren of zoekt u een woning?  
Dan is Amstel Housing de beste bemiddelaar voor u! 

Al sinds 2002 de 1e keuze voor verhuur in Amsterdam e.o.

Neem vrijblijvend contact op met kantoor via telefoon
020 - 441 77       75 of e-mail: info@amstelhousing.nl.

Startbaan 8 - Amstelveen
 

www.amstelhousing.nl

Nordic Walking in 
het Vondelpark!
Trainingen & Cursussen Beweeg-Mee…

Vrijdag 10.30 uur Ingang Amstelveense weg

W: Sportwandelschool.nl Tel: 0229-239447

E: Info@sportwandelschool.nl  Doen !!!

                Dankzij  DogTalk:    

Heb  ik  een  fantastische  hond!  

Amstelveen  –  Het  uitlaten  van  de  hond  is  
voor  anderen  vaak  een  komisch  
schouwspel.  Wie  laat  wie  nu  wie  uit?  De  
hond  trekt  de  eigenaar  de  straten  door.  
‘Dat  hoeft  helemaal  niet,’  aldus  Sandra  
Bekaert  van  Dog-‐Talk.  Alles  valt  of  staat  
met  de  manier  waarop  je  met  jouw  hond  
communiceert.  Een  hond  is  geen  mens.    
Hij  spreekt  een  andere  taal.  En  als  je  
begrijpt  hoe  dat  werkt  is  je  viervoeter  je  
trouwste  vriend.’    

Bij  DogTalk  leert  de  eigenaar  op  een  
positieve  manier  met  de  hond  om  te  
gaan.  Door  samenwerking,  vertrouwen  
en  aandacht  kan  je  de  hond  bijna  alles  
leren.    
Trainen  in  de  praktijk  is  een  succesvol  
concept  waarbij  de  theorie  direct  
toegepast  kan  worden.  Maar  nog  
belangrijker,  we  spelen  in  op  wat  voor  de  
hond  en  jouw  gezin  belangrijk  is!  
  Je  werkt  in  kleine  groepjes  waardoor  
maatwerk  mogelijk  is.  
Er  is  volop  ruimte  voor  het  stellen  van  
vragen.    
Je  kunt  bij  de  trainers  van  DogTalk  
terecht  met  alle  honden,  ze  bieden  
puppy  cursus  en  basis  cursussen  maar  
ook  privélessen  ,gedragsconsulten,  fun  
cursussen,  workshops  en  lezingen.  

Op  een  uitdagende  manier  leer  je  hoe  je  om  kunt  
gaan  met    
de  hond  en  wat  je  kunt  doen  om  hem  opvoeden  
zoals  jullie    
dat  belangrijk  vinden.    
Het  opbouwen  van  een  goede  band  met  de  hond,  
zodat    
deze  leert  vertrouwen  op  de  eigenaar  en  graag  
met  je  samenwerkt,  vinden  de  trainers  van  
DogTalk  een  belangrijk    
gegeven.  Kennis  van  hondentaal  en  leerprincipes  
staan    
hierbij  centraal.  Samen  met  de  ervaren  trainers  
werk  je    
naar  een  gehoorzame  en  blije  hond,  waarbij  
gebruik  gemaakt  word  van  de  meest  recente  
(positieve)  trainingsmethodes.    

DogTalk  denkt  graag  met  je  mee  en  brengt  hond    
en  eigenaar  op  één  lijn.    

Wil  je  meer  weten  over  deze  hondenschool  ,  kijk  
dan  op    
www.dogtalk-‐cursussen.nl.    

DogTalk    

Sandra  Bekaert  /  Sandra  Mur    
06-‐21  89  98  86  of  (020)  33  19  628  info@dogtalk-‐
cursussen.nl  
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TYPECURSUS 
(blind/10 vingers)voor 
basisschoolleerlingen.

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

www.detypedocente.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?

AKER UITVAARTEN
het stijlvolle alternatief

 Eva de la Mar
funeral planner 

Amsterdam en omgeving

www.akeruitvaarten.nl

Grip op uw uitvaart? Bel vrijblijvend voor een oriënterend 
gesprek 06 54 65 00 05 ongeacht of u verzekerd bent.

Overlijden melden? Bel dag en nacht 088 788 0 788

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

Woningcorporaties verkopen 
veel voormalige huurwoningen. 
Een van de argumenten was de 
huurvoorraad kleiner te houden en 
toekomstige eigenaar-bewoners 
meer keuze in de stad te geven. 

Ook zou het ‘mengen’ van bewoners 
goed zijn voor een buurt. Tegenwoordig 
wordt het argument van de verhuur-
dersheffing - de belasting op sociaal 
verhuurde woningen - vaak in stelling 
gebracht. De gevolgen zijn grofweg 
hetzelfde: de woonlasten gaan omhoog 
doordat de hypotheek meer kost dan 
de oude huursom. Ook de omgekeerde 
ontwikkeling doet zich voor: steeds va-
ker is de hypotheek lager dan de nieuwe 
maximale huur. En er zijn woningen 
waarvoor meer huur wordt gevraagd 
dan op basis van het puntenstelsel is 
toegestaan.

Teveel huur
Zo ook in de voormalige corporatiewo-
ning in de Van Goghbuurt in De Pijp. De 
woningcorporatie verkocht in 2008 een 
woning aan een particulier. In de regel 
wordt er verkocht voor eigen bewoning 
maar in 2012 meldde zich al de eerste 
huurder bij het WijksteunpuntWonen. 
Het zag er naar uit dat de huurder ver 
boven de maximale huur betaalde. He-
laas was de huurder niet in het eerste 
half jaar langsgekomen. Doordat er al 
te lang een huurprijs boven de liberali-
satiegrens betaald werd, was de huur-

overeenkomst geliberaliseerd. De huur-
som kon dus niet meer gecorrigeerd 
worden.

Een nieuwe huurder meldde zich wél 
tijdig. Uit de puntentelling bleek dat de 
huurder 500 euro teveel huur betaalde. 
De maximale huur ligt nu net iets boven 
de 700 euro en er werd ruim 1100 be-
taald. Verder vroeg de verhuurder - on-
terecht - de huurder om de Vereniging 
van Eigenaren-bijdrage te betalen. In de 
VvE-bijdrage zit ook geld voor onder-
houd van het gebouw en die kosten zijn 
al bij de huur inbegrepen. 

Huurder is bijgestaan om de zaak 
voor te leggen aan de huurcommissie. 
Daarnaast is geadviseerd om de bemid-
delingskosten terug te vragen bij het 
bemiddelingsbureau, dat slecht werk 
heeft geleverd voor zijn opdrachtgever, 
de huurder.

De toekomst
Per 1 oktober wordt het puntenstelsel 
gewijzigd op basis waarvan de maxi-
male huur bepaald wordt. Veel van de 
sociale huurwoningen in De Pijp vallen 
vanaf dat moment bij nieuwe verhuur 
in het geliberaliseerde segment. Voor 
de nieuwe huurders van deze woningen 
is de route naar de huurcommissie niet 
meer mogelijk. Meer over het nieuwe 
stelsel in de volgende Pijp Krant. 

WijksteunpuntWonen Zuid

Verkochte corporatiewoning 
te duur verhuurd

* Stookkosten te hoog? 
* Onderhoud slecht?
* Nieuwe woning: 
   check de huurprijs! 
* Huurverhoging echt nodig?

Let op uw woonlasten
Weet u zeker dat u niet te veel be-
taalt aan wonen? In veel huizen kan 
het energieverbruik omlaag. Huur of 
koop, voor iedereen interessant. 

En die huurverhoging die huurders eind 
april in de bus kregen, is die wel terecht? 
Wat mag de woning eigenlijk maximaal 
kosten? Hoe zit het met het onderhoud, 
hoe krijg je gebreken verholpen? Wilt 
u verhuizen en niet veel meer betalen? 
Check de huur van de nieuwe woning. En 
misschien is woningruil een betere manier 
om de huur betaalbaar te houden. 

De woonlasten slokken een flink deel van 
het inkomen op. Reden genoeg om ze kri-
tisch te bekijken. Veel huizen zijn slecht ge-
isoleerd. Met eenvoudige ingrepen is vaak 
al het nodige te bereiken, zowel in huur- als 
koopwoningen. Verder is het voor huur-
ders heel belangrijk de huurverhoging te 
controleren die eind april in de bus viel. De 
gevraagde huur is niet altijd terecht. Het is 
het derde jaar waarin de huren veel harder 
stijgen dan de inflatie, dus telt elke moge-
lijke besparing. Wie verhuist of een nieuwe 
woning zoekt, kan beter goed op de hoogte 
zijn van de regels. 

De regels vindt u op onderstaande web-
site. De hoofdlijnen staan ook in het Woon-
lasten Magazine, dat deze maand als bijla-
ge in de MUG zit en gratis te verkrijgen is bij 
Wijkcentrum De Pijp, Gerard Doustraat 133. 
Als u vragen heeft of er niet uitkomt helpen 
de medewerkers van de Wijksteunpunten 
Wonen u graag verder. Zij zijn gratis, des-
kundig, onafhankelijk en worden betaald 
door de gemeente. Doe de huurverhoging-
scheck op huurverhoging.nl

Maximale huurverhoging 
in 2015
1%  als de huur op het maximum 
 ligt volgens de punten (inflatie)
2,5% voor de meeste huurders
3%  bij bruto inkomen* 
 boven € 34.229
5%  bij bruto inkomen* 
 boven € 43.786

* verzamelinkomen van alle bewoners

Wat kan bezwaar 
opleveren?

Voorbeeld 1: 
Huur € 500, voorstel 5% verhoging. 
Inkomen blijkt lager, verhoging 
wordt beperkt tot 3%. Dat scheelt 
€10 per maand ofwel € 120 per jaar. 
Als de huurder er nog 5 jaar woont 
heeft hij € 600 verdiend (plus de 
huurverhoging over dat bedrag)

Voorbeeld 2:
Huur € 400, voorstel 2,5% verhoging. 
Er zijn niet opgeloste gebreken. Geen 
verhoging, scheelt € 10 per maand 
ofwel bijna € 120 per jaar voor elk jaar 
dat de huurder er woont.

Minder of geen huurverho-
ging mogelijk bij:

*  Slecht onderhoud
*  Huur al aan maximum
*  Inkomen gedaald
*  Kinderen of medebewoners 
 verhuisd
*  Langdurig op een minimum
*  Chronisch ziek

De Pijp in vogelvlucht. Foto: Maarten Wesselink

*Met stadspaskorting (niet in combinatie met andere kortingsacties)

projecten
P I T !

Najaar 14 september start  

basiscursus mediteren*  

in de Pijp

Leer mediteren !
Voor ontspanning, nieuwe energie, inspiratie  

en nog veel meer....

Je kwaliteiten ontdekken
 en optimaal benutten?

PIT!projecten ondersteunt mensen en 
organisaties bij veranderingsprocessen.

Bel voor coachtraject: 0624143749  
www.pitprojecten.nl

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

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

www.zelfhelp.nl / info@zelfhelp.nl
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Bart in De Pijp

De Pizzabakkers
1e Sweelinckstraat

© 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, Maarten Wesselink, Christine Westerveld. Bijdragen o.m. Ton van der Tas. 
Fotografie Maarten Wesselink, Christine Westerveld e.a. Vormgeving Gert Meijerink. Illustraties 
Marijke van Mil, Bart van Waterschoot. Beeldpuzzel ‘Verknipt‘ 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

Enquête De Pijp Krant: 
Lekker leesbaar, gevarieerde 
onderwerpen, mooie lay-out, 
gemiddeld cijfer: 8

Op zondag 26 april werd in het Sarphati-
park de Natuur & Milieumarkt gehouden. 
Uiteraard was De Pijp Krant daar aanwezig 
om de krant te promoten en van de gele-
genheid gebruik te maken om bezoekers 
van de markt te vragen naar hun mening 
over de krant. Het was een druilerige en 
wat winderige dag en bezoekers stonden 
niet te popelen om een enquête in te vul-
len. Toch, met wat vriendelijke overre-
dingskracht en een glimlach, is het gelukt 
om binnen een paar uurtjes 33 bezoekers 
een enquêteformulier te laten invullen. 

Dik tevreden De geënquêteerden vinden 
dat De Pijp Krant makkelijk leesbaar is, 
met een mooie lay-out. Hoewel een en-
keling de verhouding tekst en foto’s wat 
druk vindt, is een meerderheid er dik te-
vreden mee. De krant informeert de lezers 
ook redelijk tot goed over de buurt. 

De onderwerpen die de geënquêteer-

den het liefst lezen zijn Nieuws uit de 
Buurt, Natuur & Milieu, Wonen en Huren, 
Kunst en Cultuur, Winkels en Horeca en 
Ingezonden Stukken. 

Geen enkele geënquêteerde geeft De 
Pijp Krant een onvoldoende, het gemid-
delde cijfer is een dikke acht, met een en-
kele uitschieter naar een 9 en zelfs een 10. 

Opmerkingen en suggesties Is er dan 
niets dat lezers anders zouden willen? 
Jawel, een enkeling vindt dat de redactie 
wat dieper op zaken zou kunnen ingaan. 
Ook zijn er onderwerpen en verhalen die 
lezers graag in de krant zouden zien. Dit 
varieert van een kinderpagina tot inter-
views met studenten in De Pijp en van 
verhalen over ouderenhuisvesting tot het 
interviewen van iemand die in De Pijp is 
geboren. Ook wordt er gesuggereerd om 
nieuwe bewoners in De Pijp te intervie-
wen en om (nog) meer aandacht te schen-
ken aan artikelen over verkeer. 

De redactie bedankt alle mensen die het 
enquêteformulier hebben ingevuld en 
gaat zeker met de uitkomst en opmerkin-
gen aan de slag om een nog betere Pijp 
Krant te maken.

Willem de Blaauw

Elske Rollema als Fien de la Mar. Foto: Bea Fresno

Actrice en theatermaakster Elske Rolle-
ma speelt op zaterdag 20 juni ‘Om Alles’. 
Deze solo muziektheatervoorstelling, 
door Elske zelf geschreven en in een 
regie van Marc Krone, is een hommage 
aan de toneeldiva Fien de la Mar, die in 
1965 een eind aan haar leven maakte 

door uit het raam van haar appartement 
aan de Beethovenstraat te springen. 
Ze leefde nog enkele dagen en op de 
vraag waarom ze tot haar daad kwam, 
antwoordde ze: ‘Om alles’. Het is dit jaar 
50 jaar geleden dat De la Mar stierf, na 
een bijzonder maar ook turbulent en 
tragisch leven. Ze werd slechts 67 jaar. 

Reden voor Rollema om dit theaterstuk, 
waarin liedjes van Fien de la Mar zijn 
verwerkt, op de planken te brengen. De 
laatste jaren van haar leven leefde De la 
Mar in vergetelheid en eenzaamheid, 
verbitterd over haar voorbije carrière. Ze 
teisterde haar omgeving met bizar ge-
drag, drankzucht en nachtelijke drama-
tische telefoontjes naar de paar mensen 
die nog met haar lot waren begaan.

Peter Leemeijer

Kaarten: 10 euro, 
verkrijgbaar aan de theaterzaal van Cinetol 

of reserveren via www.elskerollema.nl. 

DE PIJP KRANT

Streetsmart Amsterdam 
ook in De Pijp
Twee restaurants in De Pijp: A la Ferme en 
Julius Bar & Grill nemen deel aan Streets-
mart, een initiatief van Amsterdamse ho-
recaondernemers om daklozen, gezinnen 
die op straat komen te staan en mensen 
met psychische problemen te helpen.

Nog tot en met juli en daarna ook weer in 
november en december, vragen tientallen 
restaurants in Amsterdam aan hun gasten 
om 1 euro per rekening extra te betalen. De 
opbrengst wordt onder meer besteed aan 
maaltijden die leerlingen van de koksop-
leiding van het ROC Amsterdam speciaal 
voor deze doelgroep bereiden.

Restaurant A la Ferme bevindt zich in de 
Govert Flinckstraat, nr. 251, tel: 6798240; 
Adres Julius Bar & Grill: Ceintuurbaan 256-
260, tel: 3446406.

Informatie: www.streetsmart.nl

‘Om Alles’
Theaterstuk over leven Fien de la Mar in Cinetol

Deze letterblokjes komen 
uit de naam van een voor-
ziening in De Pijp.
Stuur of mail de volledige 
naam en het adres naar
 
Redactie Pijp Krant, Wijkcentrum De Pijp, 
Gerard Doustraat 133, 1073 VT Amsterdam, 
o.v.v. oplossing Verknipt zomer 2015. 
Mail: pijpkrant@wijkcentrumdepijp.nl

Onder de goede inzendingen worden 
2 vrijkaartjes verloot voor Rialto. 

Oplossing laatste filippine Korrelbrug 
Winnares Nel Zierikzee, 

Verknipt (beeldpuzzel)

door Christine Westerveld

De redactie van De Pijp Krant dankt Rialto voor het gratis beschikbaar stellen van deze kaartjes.
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Things I Like Things I Love is een conceptstore, 
gevestigd op de Ceintuurbaan 69. Ik kende 
de naam al van de eerste vestiging in de Jan 
Evertsenstraat door verhalen van enthousi-
aste vriendinnen. Toen deze nieuwe pop up-
vestiging opende werd ik nieuwsgierig.

De winkel ziet er uitnodigend uit. Je waant 
je er in een huiskamer met leuke hangplantjes 
en overal staan tafels waarop allerlei spul-
letjes zijn uitgestald. Ze verkopen er een mix 
van tweedehands en nieuwe kleding. Vooral 
jonge, opkomende designers krijgen er een 
kans. Er is een grote collectie sieraden en er 
zijn diverse interieurproducten. En dat alles 
voor een betaalbare prijs.  

De collectie wisselt vaak; ze kopen kleine 
hoeveelheden in en daardoor heb je het ge-
voel dat je een uniek item koopt. Dat is toch 
weer wat anders dan het zoveelste exemplaar 
van H&M of Vero Moda.

Ook ziet de tweedehands kleding er goed 
verzorgd uit, dus geen mottenballengevoel 
of te prijzige artikelen zoals je vaak in echte 

tweedehands winkels tegenkomt.
Toch is er een minpuntje. Ken je het gevoel 

dat je in een winkel hebberig wordt, maar 
eenmaal in de paskamer tot de conclusie 
komt dat het er op het hangertje heel wat 
mooier uitzag dan aan je lijf? Dat heb ik voort-
durend als ik hier kleding pas. Het kledingstuk 
is net iets te lang, de plooien vallen vreemd, 
kortom het flatteert niet. Ik heb er wel een 
mooi lang vest gekocht. Helaas, toen ik het de 
eerste keer aandeed en op de fiets sprong zat 
het binnen de kortste keren tussen de spaken. 
Het vest was stuk, maar ik bleef godzijdank 
heel. Was ik toch bijna een fashion victim in de 
meest letterlijke zin van het woord.

Wat me het meest bevalt aan deze win-
kel zijn de leuke cadeautjes. Niet meer het 
centrum in dwars door die vreselijke drukte. 
Gewoon even langs Things I Like Things I Love 
en klaar is kees. Alleen al om die reden is de 
winkel een aanwinst voor De Pijp.

Tekst en beeld: Sofie Marie van den Berg

prenten van weleer
De schilders Jan Lievens en Rembrandt 
hadden veel met elkaar gemeen. Zij wa-
ren leeftijdsgenoten, geboren in Leiden 
en stierven, ondanks dat ze in hun leven 
veel geld hadden verdiend, in armoede 
in Amsterdam. Ook hun werk toont veel 
overeenkomsten. Schilderijen waarvan 
men eerst dacht dat ze door Rembrandt 
waren geschilderd, bleken later van Lie-
vens te zijn.

Evenwijdig aan de Van Woustraat, 
aan de oostzijde, loopt de straat die 
vernoemd is naar Jan Lievens. Het is een 
wat smalle, donkere straat met huizen, 
gebouwd in de jaren twintig van de 
vorige eeuw. We staan op de Jozef Isra-
elskade en kijken in de richting van de 
Lutmastraat. 

Links op de rand van het trottoir is een 
verkiezingsleus gekalkt. Er staat: 'Kiest 
Gerhard L.23'. Adriaan Gerhard was de 
lijsttrekker in Amsterdam voor de socia-
listische SDAP die met lijst 23 meedeed 

aan de Tweede Kamerverkiezingen van 
1929. De partij had veel aanhangers on-
der de arbeiders in de Diamantbuurt en 
haalde dat jaar een recordaantal stem-
men. Maar liefst 40% van de Amster-
dammers stemde 'rood'. 

Als we een klein stukje de straat in lo-
pen komen we links bij het geboortehuis 
van een van Nederlands meest veelzij-
dige kunstenaars, Armando. Hij werd 
hier in 1929 geboren op nummer 52, drie 
hoog. 

Rechts op het hoekje zien we een win-
kel en, als ik het goed zie, staat op de 
etalageruit ook de naam ''t Hoekje'. Het is 
de sigarenwinkel van Willem Eeuwen aan 
de Jozef Israëlskade 103. Zelf woonde hij 
ernaast op 103a. De nummering is later 
veranderd, maar het oude huisnummer-
plaatje 103 hangt nog altijd aan de gevel. 

Ton van der Tas | Meer prenten zien?  

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

JAN LIEVENSSTRAAT

gespot in de pijp THINGS I LIKE THINGS I LOVE

Column Edith Tulp: Star stadsdeel heeft lak aan parkerende bewoners
Ik heb een auto en word daarvoor ge-
straft. Daar zorgt Stadsdeel Zuid wel voor, 
dat groot genoegen schept in het snoeien 
van parkeerplaatsen. In de Noord Pijp zijn 
zo’n 800 vergunningen uitgegeven voor 
zo’n 600 plaatsen. Trek daar het aantal 
plaatsen voor taxi’s, elektrisch opladen, 
gehandicapten, autodate, artsen, laad- en 
losplaatsen van af en tel er de 16 procent 
bezoekers die hun bolide willen parkeren 
bij op en je komt op zo’n 500 plaatsen voor 
800 bewoners. 

Persoonlijk kon ik daar nog wel een mouw 
aan passen. Een kwestie van veel rondjes 
rijden, desnoods tegen het verkeer in en 
jezelf al bumperzoenend in iets te kleine 
plaatsen wringen. Big deal. Maar die tijd 
is voorbij. Onder de Boerenwetering moet 

een parkeergarage voor zo’n extra 300 
plaatsen komen om daarmee de wacht-
lijst van vergunninghouders weg te wer-
ken. Over hoe dat extra verkeer dan gere-
guleerd moet worden, hoor je niemand. 
Terwijl in andere steden ‘buurtparkeren’ 
- waarbij bewoners in allerlei varianten 
voordelen hebben boven bezoekers en 
zichtbaar is nagedacht over het reguleren 
van het verkeer- al lang een feit is, komen 
ze hier niet verder dan een parkeergarage 
van 38 miljoen en een woud aan parkeer-
verordeningen die te pas en te onpas wor-
den neergezet.

Terwijl de Raad van State een klachten-
procedure van buurtbewoners in be-
handeling nam, werd tweederde van de 
Ruysdaelkade alvast omgespit en verdwe-

nen er de eerste tachtig van de honderd 
te schrappen parkeerplaatsen - waarmee 
het saldo op 400 plekken voor 800 ver-
gunninghouders komt, voor zolang de 
bouw tot eind 2016 duurt. Duurde het 
maar tot 2016! De Raad van State gaf de 
buurtbewoners gedeeltelijk gelijk en de 
bouw van de parkeergarage is geschorst. 
Volgens VVD-bestuurder van Zuid, Paul 
Slettenhaar, gaat dat maximaal 26 weken 
duren en daarna ziet hij geen onoverko-
melijke problemen meer om de bouw 
voort te zetten. “Dit project zit goed in 
zijn financiën,” zei hij op dichtbij.nl. En zo 
is het. Al bij de eerste spade in de grond 
was het budget van 35 miljoen met 3 
miljoen overschreden. Er zal en moet ge-
bouwd worden. Het stadsdeel is zo totaal 
niet bezig met de bewoners, voor wie ze 

in de eerste plaats toch in het leven is ge-
roepen, dat ze het vertikt de opgeheven 
parkeerplekken op de Ruysdaelkade voor 
die 26 weken te herstellen.  

Met mijn vergunning mag ik mijn auto nu 
ook op andere plekken zetten waar geen 
of alleen ’s nachts plaats is of waar je de 
tram moet nemen om thuis te geraken. 
Waar ik hem per se niet mag neerzetten 
en waar altijd ruimte is, is in het sjiekere 
Museumkwartier aan de overzijde van de 
Ruysdaelkade, waar de bobo’s wonen. Dus 
kies ik eieren voor mijn geld. Als ik al een 
parkeerplaats vind, ben ik er zo blij mee 
dat ik er niet meer vanaf durf te komen. Is 
dat de bedoeling misschien, meneer Slet-
tenhaar?  
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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

Sociaal Loket Zuid 
maandag t/m vrijdag 09:00-17:00 
020-252 4255

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? Seda Türkmen.
Wat doet ze? Seda coördineert in 
het Huis van de Wijk de kapsalon van 
'Samen Kappen', een initiatief van 
Stichting Doen Doet. 

'Op dinsdag en vrijdag kunnen 
mensen hier gratis worden geknipt', 
vertelt Seda enthousiast. 'Het is speciaal 
bedoeld voor buurtbewoners die, 
om welke reden dan ook, moeilijk bij 
een gewone kapper binnenstappen. 
Mensen met weinig geld of met een 
psychiatrische achtergrond. Of mensen 
die moeite hebben met de Nederlandse 
taal. Sommige Marokkaanse of Turkse 
vrouwen wonen hier al heel lang, maar 
komen nauwelijks de deur uit. Die wil-
len we graag bereiken.'

Het gaat bij Samen Kappen niet 
alleen om de klanten. Seda: 'De kapsters 
en visagistes die hier werken doen dat 
om werkervaring op te doen. En dan zijn 
er de mensen van de Taaloefengroep 
van de Inburgeringscursus. Die komen 
hier gewoon om lekker Nederlands te 
kletsen. Daar is een kapsalon natuurlijk 
heel geschikt voor.'

Zelf werkte Seda tot een jaar geleden 
als administratief medewerker bij HVO-
Querido. 'Ik ben begaan met mensen. 
Dus toen ik werkloos werd, wilde ik 
toch iets blijven doen voor kwetsbare 
groepen. Ik zit hier nu drie maanden 
en heb het erg naar mijn zin. We leven 

in een welvarend land en toch kunnen 
heel wat mensen extra hulp gebruiken.' 

Seda is alleenstaande moeder en kan 
daarom niet al te veel tijd in dit project 
steken. 'Gelukkig maar,' zegt ze, 'want 
het is soms wel pittig hoor. Ik spring zelf 
vaak bij als kapster. Verder let ik goed 
op de omgangsvormen - dus gewoon 
even 'dankjewel' zeggen na een 
knipbeurt - en zorg ik dat iedereen zijn 
of haar afspraken nakomt. Dat is niet 
altijd vanzelfsprekend voor mensen met 
zoveel verschillende achtergronden..'

Samen Kappen zit op meerdere lo-
caties in Amsterdam (Seda coördineert 
ook de lokatie in West). Ze vindt de 
locatie in het Huis van de Wijk bijzonder 
geschikt. 'Er komen mensen met heel 
verschillende achtergronden over de 
vloer. Het is fantastisch hoeveel clubjes 
en initiatieven hier bij elkaar zitten. We 
helpen elkaar en dat werkt aanstekelijk.'

De kapsalon is iedere dinsdag en vrijdag 
geopend van 9:30 tot 13:30. Het knippen is 

gratis, maar het is fijn als je iets terug kunt 
doen: een kleine wederdienst, een klusje 
(haren bijeenvegen) of wat lekkers mee-

nemen. Ook mensen met kapervaring zijn 
van harte welkom om als vrijwilliger aan de 

slag te gaan. Informatie: Huis van de Wijk, 
2e Van der Helststraat, tel (020) 570 96 40.
 

Peter Schuite

In the picture 
Activiteiten van het Huis van de Wijk De Pijp, toegelicht door 
vrijwilligster Seda Türkmen.

Seda Türkmen, gefotografeerd door Maarten Wesselink

Aanrader Rialto: In grazio di Dio

Salvatrice, Adele, Maria Concetta en Ina - 
het zijn vier vrouwen van drie generaties 
uit één familie die op pijnlijke wijze de ge-
volgen ondervinden van de economische 
crisis. Schulden en Chinese concurrentie 

zorgen ervoor dat Adele, Maria Concetta 
en Ina hun kledingfabriek moeten sluiten. 
Niet alleen het bedrijf, dat kleding voor 
Milanese couturiers vervaardigde, ook 
hun huis moet worden verkocht. Er zit 
niets anders op dan terug te verhuizen 
naar het oude familieboerderijtje ergens 
in de 'hak' van Italië, waar Salvatrice nog 
altijd woont. De vrouwen moeten hun 
schulden aflossen én zien te leven van wat 
de fruit- en groenteteelt hen oplevert. 
Gemakkelijk is dat niet, wat een wissel 
trekt op de onderlinge verhoudingen.

Vanaf 2 juli in Rialto, Ceintuurbaan 338

Op 21 en 22 mei organiseerde het Huis van De Wijk in samenwerking met het Sociaal Loket en Combiwel het minifestival ‘Flitsend Oud‘ 

over prettig ouder worden met alle mogelijkheden die Amsterdam biedt en in het bijzonder De Pijp. Het programma bestond onder meer 

uit lezingen, workshops en speeddaten voor 50+. Foto's: Christine Westerveld


