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Schrijf je 
nu in!

Wil je meer doen met je handen en iets betekenen voor andere mensen? 
Werk doen dat je voldoening geeft? En ben je geïnteresseerd in de oosterse 
geneeskunde? Dan is Iokai Shiatsu wellicht iets voor jou. De Beroepsoplei-
ding Iokai Shiatsu is een vierjarige parttime opleiding op HBO niveau. 
Overweeg je een nieuwe koers in je werkende leven, dan nodigen we je 
graag uit om kennis met ons te maken!

Iokai Shiatsu 
Iokai Shiatsu is een manuele therapie. 
Met de handen en vingers wordt op 
bepaalde plaatsen op het lichaam 
druk uitgeoefend. Dit zorgt er voor 
dat de levensenergie, de Ki, weer vrij 
door het lichaam kan circuleren. Iokai 
Shiatsu is gebaseerd op de eeuwen-
oude oosterse geneeskunde. Deze 
gaat er vanuit dat lichaam en geest 
één geheel vormen en in constante 
interactie staan met elkaar en de 
wereld waarin wij leven. Door te 
kijken naar ziekte, leven en de mens 
in relatie tot zijn omgeving, ontstaat 
er een dieper inzicht in de werkelijke 
oorzaak van kachten. Dat is wat een 
goede Iokai Shiatsutherapeut doet: 
hij/zij behandelt geen symptomen, 
maar mensen.

Parttime opleiding
De Beroepsopleiding Iokai Shiatsu is 
een parttime opleiding die, ondanks 
dat het een intensieve opleiding is, 
goed te combineren is met een baan 
en/of gezinsleven. We geven les op 
26 avonden en een aantal weeken-
den. Iokai Shiatsu is een praktisch 
beroep, waarbij ook de theorie vanuit 
de praktijk wordt geleerd. De oplei-
ding wordt gegeven op HBO-niveau 
en is toegankelijk voor iedereen met 
een MBO IV, havo- of vwo-diploma. 
Voldoe je niet aan de juiste voor-
opleiding, dan is het mogelijk een 
toelatingstoets te doen.

Interesse?
Wil je meer weten over Iokai Shiatsu 
en de opleiding? Kijk dan op onze 
website www.iokai.nl of stuur een 
email naar info@iokai.nl.

Eerste Jacob van Campenstraat 40 | 1072 BG Amsterdam | www.iokai.nl

DEELTIJDOPLEIDING 
VOOR IOKAI SHIATSU

Pijp 268x188 aug opm3.indd   1 10-08-15   13:09

Bij ons staan persoonlijke professionele zorg en uw wensen centraal.
Wij vinden het belangrijk dat u bij ons de ruimte voelt om zwanger te zijn en te bevallen op een manier die bij u past. 

Our aim is to make sure that you receive the safest, highest quality of care tailored to suit your needs to create the birth experience of your choice. 
We have broad experience with expats and speak English, French & German. 

Verloskundigen 101 | Johannes Verhulststraat 101, 1071 MX Amsterdam
+31 20 - 470 00 67 | praktijk@verloskundigen101.nl | www.verloskundigen101.nl
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Bewoners van De Pijp 
willen graag samen met 
het stadsdeel werken - co-
creatie - aan de herinrichting 
van de Van Woustraat. Een 
duidelijke boodschap aan de 
politici die op 18 juni in de 
Badcuyp aanwezig waren 
bij een bijeenkomst over de 
herinrichting van deze straat. 
Het stadsdeel gaat een extra 
informatieavond organiseren 
voor bewoners. Maar van co-
creatie lijkt nog geen sprake 
te zijn. 

De bewoners zelf organiseerden de 
bijeenkomst voor zowel bewoners, on-
dernemers als politici. Ze willen nu al 
meedenken over de Conceptnota van 
Herinrichting van de Van Woustraat. Er-
varing in de praktijk heeft ze geleerd dat, 
eenmaal geformuleerd, in een nota van 
uitgangspunten bijna nooit aanpassingen 
of veranderingen mogelijk zijn. Bewoners 
willen co-creatie: een samenwerkings-
vorm waarbij het stadsdeel samen met 
de betrokken partijen rond de tafel gaat 
zitten om samen aan een project te wer-
ken. Bestuurscommissielid Ed Berkhout 
(D66) reageerde positief en beloofde dit 
voorstel aan het stadsdeelbestuur voor te 
leggen. Begin juli stelde het stadsdeel een 
participatieplan op om vorm te geven aan 
de participatie voor én na de vaststelling 
van de Nota van Uitgangspunten

Politiek draagvlak
In dit participatieplan schrijft het stads-
deel de herinrichting van de Van Wous-
traat een lastige klus te vinden van-
wege de (tegengestelde) belangen en 
technische beperkingen. Daarom heeft 
het stadsdeel vanaf het begin politiek 
draagvlak willen creëren bij bewoners en 

ondernemers. Het besloot in 2013 de nota 
van uitgangspunten al in de conceptfase 
aan betrokken ondernemers en bewoners 
voor te leggen, zodat reacties in de defi-
nitieve nota van uitgangspunten konden 
worden meegenomen. Het stadsdeel 
organiseerde eind 2013 bijeenkomsten 
waarop de conceptnota werd gepresen-
teerd, maar de centrale stad keurde die 
nota af. Het stadsdeel kreeg de opdracht 
van de centrale stad te zoeken naar mo-
gelijkheden om fietsers en voetgangers 
bij de herinrichting van de Van Woustraat 
meer ruimte te geven. 

Smallere stoepen
In het voorjaar van 2015 komt het stads-
deel met een nieuwe conceptnota. Het 
wil de stoepen smaller maken en schrijft 
daarmee in te gaan tegen het beleid van 

de gemeente Amsterdam om voetgan-
gers in de Van Woustraat meer ruimte te 
geven. Ook verklaart het stadsdeel in zijn 
conceptnota dat door de smalle stoepen 
het verblijfs- en ondernemersklimaat in 
de Van Woustraat achteruit gaat. Bewo-
ners in de buurt delen die zorgen over 
deze plannen op facebook. 

Facebookgroep Van 
Woustraat herinchting 
groeit naar 600 leden.

Informatieavond
In het participatieplan staat dat het 
stadsdeel in september een informatie-
avond zal organiseren. Omwonenden 
van de Van Woustraat (binnen een straal 

van 200 meter) krijgen een uitnodiging 
en er zullen deskundigen zijn om vragen 
te beantwoorden over de conceptnota. 
Ook zal er tijd zijn (in totaal 30 minuten) 
om een mening te geven over deze con-
ceptnota. Het verslag van de avond zal als 
bijlage aan de Nota van Uitgangspunten 
worden gehecht en het stadsdeel zal in 
de nota ook aangeven met welke reacties 
van bewoners ze iets hebben gedaan. Op 
deze manier kunnen bewoners participe-
ren voordat de Nota van Uitgangspunten 
klaar is. Maar met de extra informatie-
avond lijkt het stadsdeel het idee van co-
creatie niet over te nemen. 

Deur op een kier
De facebookpagina Van Woustraat her-
inrichting wordt intussen druk door 
bewoners en ondernemers uit de buurt 

bezocht. De groep telt inmiddels bijna 
600 leden. Er zijn al ideeën naar voren 
gebracht die een aanzet kunnen geven tot 
een herinrichting die voetgangers meer 
ruimte biedt. Met zijn participatieplan 
zet het stadsdeel de deur op een kier voor 
bewoners en ondernemers die hun kennis 
met het stadsdeel willen delen. Maar mis-
schien is het beter als het stadsdeel, dat 
zelf aangeeft de herinrichting van de Van 
Woustraat een lastige klus te vinden, die 
deur gewoon openzet. 

Maarten Wesselink

Meer informatie:
Facebook Van Woustraat herinrichting 

Herinrichting Van Woustraat: 
Participeren is meer dan extra informatieavond

De buurtkwestie

Geen woorden maar daden' dat paste wel 
bij Mini. Iemand die op de achtergrond 
alles tot in de puntjes regelde maar die 
ook heel nadrukkelijk aanwezig was. Tui-
nieren was haar grote passie en de laatste 
jaren besloot ze haar vrijwilligersactivi-
teiten daar op te richten. Vanaf het begin 
was ze betrokken bij de 'Opentuinendag 
De Pijp' die onder haar bezielende leiding 
uitgroeide tot een club van enthousiaste 
tuiniers in De Pijp, die hun eigen tuin ie-
der jaar voor bezoekers openstellen. Voor 
klagen en zeuren had ze weinig geduld. Ze 
deed liever wat er gedaan moest worden. 

Maar ze voelde ook heel goed aan dat vrij-
willigerswerk alleen succes heeft als men-
sen er plezier in hebben. En daar waakte 
ze voor. Ze stond je bij met raad en daad 
als je het even niet meer zag zitten. Mini is 
er niet meer. Met haar wijsheid, nuchter-
heid en organisatietalent was ze een rots 
in de branding voor alle vrijwilligers om 
haar heen. 'Iedereen kan gemist worden', 
maar mensen als Mini Groot laten zien dat 
dit cliché niet op haar van toepassing was. 

Maarten Wesselink  

In memoriam, Mini Groot (1944 – 2015)

Met het versmallen van de stoepen blijft er in de Van Woustraat nog minder ruimte over voor voetgangers. 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

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 !!!

« 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?

Albert Cuyp naast  › WAXX KAPPERS ‹ naast Hutspot      

2

  Van Woustraat 8     
2

  020 - 493 04 92 • www.waxx.nl     

2

  fb.com/waxxamsterdam

echt 
annegreet

echt 
sophie

echt 
Björn

echt 
jelka

echt 
céline

echt 
geo

echt 
david

echt 
marijke

echt 
eva

echt 
fedra

echt 
edwin

echt 
luuk

echt 
stijn

echt 
roanne

echt waxx kappers

	  

voor	  minder	  stress,	  meer	  	  
balans	  en	  innerlijke	  kracht.	  
Taoïstische	  yoga	  voor	  jong	  en	  
oud.	  Info:	  020-‐6624027	  of	  
eurafrika.nl/studio-‐eurafrika	  
Ook	  p.t.	  studioruimte	  te	  huur.	  
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Terug van vakantie gaan de overbo-
dige buitenlandse munten en biljetten 
meestal in een apart potje of laatje. In 
de veronderstelling dat die misschien 
nog wel weer eens van pas komen bij een 
volgende vakantie naar het zelfde vakan-
tieland: Amerika, Denemarken, Engeland, 
Zwitserland of een ander land waar je 
(nog) niet met euro’s kan betalen.

Vaak komt er van zo’n tweede keer 
niets terecht en verdwijnen deze overbo-

dig  geworden muntjes en biljetten in een 
la, jas of tas. 

Insiders weten inmiddels dat je ze aan 
allerlei goede doelen kunt geven. In De 
Pijp staan zogenaamde Brinkiebussen, 
oude melkbussen die voorzien zijn van 
een degelijk slot en een inwerpgleuf. Je 
treft ze aan bij Albert Heijn op de Stad-
houderskade, bij de Co-op in de 1e Jan 
Steenstraat, bij kinderboerderij De Pijp, 
schoenmaker Otten in de Eerste van der 

Helsstraat 31 en bij Albert Heijn op het 
Cornelis Troostplein.

 Dat al deze bussen inmiddels geen 
windeieren opleveren blijkt wel uit het 
halfjaarlijks overzicht van kinderboerderij 
De Pijp, dat maar liefst een bedrag van 415 
euro vermeld. In 4,5 jaar is dat opgelopen 
naar 3.504 euro. 

Sinds 2011 krijgen alle kinderboerde-
rijen in Amsterdam jaarlijks minimaal 
twee honderd euro uit de algemene 

‘pot ‘. Vermeerderd met 100% – na het 
omrekenen in euro’s – van datgene wat 
op de kinderboerderij zélf is binnen 
gekomen, alsook één derde van drie 
van de  inzamelplekken op het Cornelis 
Troostplein, de 1e Jan Steenstraat en 
de Stadhouderskade. Die andere twee 
derde gaat naar kinderprojecten in India 
( zorgboerderij Umang voor meervoudig 
gehandicapte kinderen ) en Ghana ( de 
High school voor kinderen vanaf 13 jaar 

in een achterbuurt  in Accra in Ghana).  

Kijk daarom in laatjes, jas of tas, want 
vreemde valuta komt de kinderboerde-
rijen in Amsterdam en kinderprojecten 
zoals in Afrika goed van pas. 

Toon Borst, de muntenman 

Kijk verder op www.muntenactie.nl en 
www.facebook.com/muntenactie 

In de vorige Pijpkrant 
kondigden we aan nader 
in te gaan op het nieuwe 
puntenstelsel dat per 1 oktober 
ingaat. Het puntenstelsel 
regelt de maximale te vragen 
huur. 

Dit stelsel geldt voor alle niet geliberali-
seerde huurwoningen met een huurprijs 
onder de huurtoeslaggrens (€ 710,68) Sluit 
je voor een te hoge huurprijs een huur-
contract af, dan heb je in het eerste half 
jaar van het contract de mogelijkheid je 
te beroepen op het puntenstelsel, zodat je 
huurprijs verlaagd kan worden. Is je huur 
onder de huurtoeslaggrens, maar boven 
de maximale huur, dan blijft het punten-
stelsel gelden. Het is dus verstandig zicht 
te hebben op het totaal aantal punten dat 

uw woning waard is. Via www.huurders.
info kunt u zo'n puntentelling maken. 
Komt u er niet uit, dan kunt u WSWonen 
vragen er een te maken. 

Door de aanstaande wijzigingen in het 
puntenstelsel kan het zijn dat zittende 
huurders plots meer betalen dan het 
maximum. Al zullen die effecten binnen 
de ring A10 en zeker voor kleinere wonin-
gen nauwelijks voorkomen.  Andersom: 
Als door het puntenstelsel de maximale 
te vragen huur omhoog gaat, betekent 
dat niet dat uw huurprijs tussentijds naar 
boven bijgesteld kan worden. Wel is er ex-
tra ruimte om in de jaarlijkse huurverho-
gingsronde huurverhogingen te vragen. 
Over de verhogingssystematiek in een 
volgende Pijpkrant meer. Voor nu lichten 
we het puntenstelsel toe.

Per 1 oktober aanstaande vervallen de 
Donnerpunten en een aantal objectieve 

factoren (woonomgevingspunten, woon-
vorm, hinderpunten). In het nieuwe stel-
sel worden punten toegekend op basis 
van de hoogte van de WOZ-waarde en op 
basis van de WOZ-waarde per vierkante 
meter. Hoe kleiner de woning, hoe zwaar-
der de WOZ-punten aantikken. Door de 
wijziging van het puntenstelsel krijgen 
verhuurders in De Pijp veel ruimte om hu-
ren te verhogen. Om dat enigzins te tem-
peren wordt de puntprijs (de huurprijs per 
punt) met 3,8% verlaagd. Het WSWonen 
verwacht veel drukte na de invoering van 
het stelsel. Het kan verstandig zijn om in 
aanloop naar 1 oktober alvast een telling 
te (laten) maken. 

Gevolgen
Zijn er nu lage omgevingspunten (De Pijp 
is in de regel tussen de 10-13, maximaal 
25), hinderpunten (wegens bijvoorbeeld 
geluidsoverlast van de straat) of woont u 
op een hogere etage, dan valt het stelsel 

al snel negatief uit voor nieuwe huurders. 
Dat geldt des te meer als men woont in 
een buurt met hoge WOZ-waardes zoals 
De Pijp en zoals gezegd ook voor wonin-
gen die relatief klein zijn. Na de vorige 
wijzigingen -de invoering van de Donner-
punten- zagen we al dat woningen boven 
de 50m2 al snel geliberaliseerd verhuurd 
werden en bij monumenten al vanaf 
30m2. Dat zal vanaf 1 oktober ook voor 
kleinere woningen opgaan. Het betekent 
dat de inschatting van de gemeente, de 
huurdersvereniging Amsterdam en de 
woningcorporaties dat de particuliere 
huursector in Amsterdam binnen enkele 
jaren gereduceerd zal worden van 60.000 
woningen tot ongeveer 17.000 woningen 
heel reëel kan zijn. Doordat het lucratief is 
om kleine woningen te bouwen, verwacht 
men wel dat er nog 8000 nieuwe sociale 
particuliere huurwoningen bij komen. De 
teruggang zal vooral in Zuid plaats vinden 
wegens het grote aandeel particuliere 

huurwoningen. Voor nieuwe sociale ver-
huringen moet bij de corporaties worden 
aangeklopt. Maar ook daar daalt in Zuid 
het bezit door verkoopbeleid. De inko-
menseisen zorgen er overigens ook voor 
dat minder mensen toegang krijgen tot 
de sociale corporatieverhuringen. 

Er iets van vinden
Wonen ligt mensen na aan het hart en 
heeft grote financiële gevolgen. Dat geldt 
voor huurders, verhuurders en eigenaar-
bewoners. Het WSWonen is ervoor om dui-
delijkheid te verschaffen over de bedachte 
regels en daar waar onterecht teveel wordt 
gevraagd op basis van regelgeving bewo-
ners bij te staan dit aan te kaarten. Iets vin-
den van deze wijzigingen hoort er niet bij. 
Daarvoor kunt u terecht bij uw belangen-
vereniging, actiegroep of politieke partij.

Oscar Vrij  

Wijksteunpunt Wonen 

Het nieuwe puntenstelsel gaat in per 1 oktober
Wat betekent dat voor u als huurder?

Vakantie-overschotjes uit niet euro-landen voor kinderboerderij De Pijp

Kinderboerderij De Pijp. foto: Christine Westerveld; inzet: afbeelding van een Brinkiebus. 
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EnergieOntbijt in 
Groen Gemaal
Samen met ‘Wij krijgen Kippen‘ organiseert het Wijkcentrum De 
Pijp een EnergieOntbijt op 24 september.

Vanaf 8:30 uur staat het (gratis) ontbijt klaar op een speciale 
locatie in het Sarphatipark: in het Groen Gemaal. Het Energie-
Ontbijt verzorgen wij maar het belangrijkste ingrediënt zijn de 
bezoekers met hun ideeën, vragen en ervaringen. 

Het Groen Gemaal is vorig jaar op ecologische wijze - met 
houtvezel, cellulose en leem - gerenoveerd en geïsoleerd. In-
fraroodpanelen zorgen voor de verwarming waardoor wij geen 
gas verbruiken. Kortom een inspirerende plek om te komen 
ontbijten.

Het thema van deze speciale editie is ´Duurzaamheid in De 
Pijp en in Zuid’. Het Wijkcentrum De Pijp laat zien hoe zij duur-
zaamheid in de wijk ondersteunt.

Meerdere sprekers houden een pitch over de activiteiten 
van het Wijkcentrum De Pijp, het Wijksteunpunt Wonen Zuid, 
het Natuur en Milieuteam Zuid en ondernemerscoöperatie De 
Springplank. Architect en medewerker van het Wijksteunpunt 
Max Drath geeft uitleg over natuurlijke bouwmaterialen en hun 
bijzondere eigenschappen en de mogelijkheden om er zelf mee 
aan de slag te gaan. Het Groen Gemaal is hiervoor het voor-
beeldproject.

Aanmelden is niet verplicht maar wij horen het graag als je komt 
i.v.m. de boodschappen voor het ontbijt. Stuur een mail aan 

m.drath@wswonen.nl.
Het Energieontbijt vindt om de twee weken plaats  in het mini-

Rondeel aan de Gaasterlandstraat 7 (www.wijkrijgenkippen.nl)

Braderie op de Bol
De ondernemersvereniging Ferdinand Bolstraat organiseert, na 
het succes van vorig jaar, opnieuw een braderie in de straat op 
zondag 13 september van 11.00 – 17.00 uur.

De voorbereidingen zijn begonnen en alle ondernemers kun-
nen zich weer inschrijven om een kraam te huren. 

De kosten voor het huren van een kraam (4 meter breed) zijn 
€ 25 voor ondernemers uit De Pijp en € 35 voor ondernemers van 
buiten. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar: 
ovfbol@gmail.com.

Dubbelklik begint weer
De computercursus  Dubbelklik voor beginners I en II start weer 
met een serie van 10 lessen in de eerste week van september.

 De cursus is bedoeld voor bewoners uit De Pijp die geen 
computerervaring hebben en wordt gegeven op woensdag- en 
vrijdagochtend. Afhankelijk van het niveau wordt besloten in 
welke groep u terecht kan. In de cursus leert u hoe te mailen, 
een brief opstellen en hoe te  surfen op het internet.

Als u aan deze cursus wil deelnemen dan kunt u tot en met 27 
augustus bellen naar 020-6764800 van maandag t/m donder-
dag tussen 11.000 en 16.00 uur. Wij noteren dan uw naam, adres 
en telefoonnummer op een wachtlijst. U ontvangt daarna een 
brief met een uitnodiging om u persoonlijk te komen inschrij-
ven en een bijdrage te voldoen van € 10,-

De lessen worden gegeven in het Huis van de Wijk De Pijp in 
de Tweede van der Helststraat.

Pastora geeft flamenco-
danslessen in Cinetol 
In de ruime zaal van de broedplaats Cinetol geeft flamencodan-
seres Pastora vanaf woensdag 9 september elke week flamen-
codanslessen. Je leert zo autonoom mogelijk om te gaan met de 
muziek en de dans. Er is veel persoonlijke aandacht en er wordt 
hard gewerkt in een goede sfeer.

Vanaf woensdag 9 september: 
20.00-21.00 Basisles, 0-1 jaar ervaring. Je krijgt de basis van 
flamencodans, houding, voetenwerk, armvoering in de stijl 
Tangos. 10 lessen €125,-
21.00-22.00 Bulerías, midden/gevorderd niveau. Lekker zwe-
ten, veel doen binnen het swingende en snelle buleríasritme 
(marcajes, stoere remates, llamadas, funky voetenwerkjes). 10 
lessen €125,-

Pastora werd geschoold op de flamenco-academie Amor de Dios 
in Madrid en in Sevilla o.a. op de academie van Matilde Coral. In 
2013 maakte zij de persoonlijke en vernieuwende voorstelling 
‘Existence’. 

Cinetol, Tolstraat 182; informatie: contact@pastora.nl  
06-25024315 

'Groene' vrijwilligers 
gezocht
Wil jij je inzetten om De Pijp nog mooier en groener te maken? 
Kom dan helpen bij:
 het Groen Gemaal
 het schouwen van geveltuinen
 kinderboerderij De Pijp
 de Watertuinen onderhouden

of een ander groen initiatief dat je kan vinden op: www.
nmtzuid.nl/kaart/. Het Natuur & Milieuteam Zuid hoort graag 
van je! 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Anna Galen-
kamp (e-mail: anna@nmtzuid.nl of bel naar: 06-20539406). 

Buurtgenoten!
Stichting 'T Onvermoede Talent is op zoek naar creatieve 
buurtbewoners in De Pijp. Ben of ken jij iemand die de meest 
bijzondere dingen maakt of verzamelt?

Brei jij kamerplanten of is jouw eierdopjesverzameling de 
grootste van Nederland? Wij komen graag kijken en willen aan 
deze bijzondere buurtgenoten de ruimte geven in een over-
zichtstentoonstelling.

Wil je hier aan meedoen? Stuur een berichtje naar 
totstichting@gmail.com en wij nemen contact met je op.
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De Pijp Krant nu ook online!
De Pijp Krant heeft nu een eigen website waarop alle artikelen uit de papieren editie en actueel nieuws uit De Pijp wordt gepubliceerd. 
En met de geheel nieuwe url-extensie .amsterdam. Het webadres is dus www.pijpkrant.amsterdam. In het menu Dossiers worden 
artikelen gebundeld over onderwerpen zoals De Rode Loper, De Noord-Zuidlijn, Horeca, Ondernemers of Fietsparkeren. In het Archief 
kunt u oude edities van De Pijp Krant  vanaf 2003 downloaden. Daarnaast hebben we een eigen facebookpagina; facebook/pijpkrant, 
en een twitter-account; twitter@depijpkrant. En als extra service aan onze bezoekers bieden we een speciale RSS-feed met het laatste 
nieuws uit De Pijp en de gehele Amsterdamse regio van AT5, RTV Noord-Holland, Het Parool, Dichtbij.nl en 112. De Pijp Krant online 
biedt verder de mogelijkheid om te reageren op artikelen. Uw commentaar, positief of kritisch, wordt op prijs gesteld maar leest u 
wel eerst onze huisregels daarover. En uiteraard kunt u ook adverteren op de website, net als in de krant. Like ons op facebook. De 
redactie wenst u veel lees- en kijkplezier. 

Kan er nog meer bij?
Amsterdam is nog niet druk genoeg, er 
kunnen nog miljoenen toeristen bij, vol-
gens Kasja Ollongren (D66), Amsterdamse 
wethouder van o.a. toerisme. Zestien mil-
joen in 2020 (twee miljoen meer dan nu 
volgens het AD), daar streeft ze naar. Goed 
voor banen en kleine bedrijven, twittert 
zij opgeruimd.

Verstandige mensen denken er anders 
over. “Amsterdam raakt vies, vuig en vol'', 
schrijft Wim Pijbes, de directeur van het 
Rijksmuseum in een open brief over het 
toegenomen toerisme in de stad. En dat 
is te merken in overloopgebied De Pijp. 
Stadsdeel Zuid heeft al grote moeite de 
drukte hier in goede banen te leiden. 

De Pijp: eindpunt de Rode Loper
Van die 16 miljoen toeristen komen er een 

heleboel deze kant op. De Rode Loper, die 
de toeristenstroom moet kanaliseren, be-
gint bij het CS als de grote muil van een 
veelvraat die Amsterdam doorkruist en 
zijn maaginhoud zo ongeveer ter hoogte 
van de Albert Cuyp weer uitspuugt. Door 
de toeristencongestie in de grachtengor-
del wordt de druk richting eindpunt De 
Pijp steeds groter. Wordt dat leuk voor 
‘kleine bedrijven’ en Pijpbewoners? Die 
laatste groep is er in elk geval nu al niet 
blij mee, zoals bleek op de Buurttop G250.. 
(http://g250buurttopdepijp.nl/enquete-
resultaten/openbare-ruimte/drukte/)

En de kleine bedrijven?
Wat ligt meer voor de hand dan eens een 
praatje te maken met een aantal koop-
lieden van de Cuyp. Wat denken ze van 
nog meer toeristen? Zal dat hun omzet 

verhogen? De reactie is wisselend. De 
kaasverkopers, waarvan er steeds meer 
komen, varen er uiteraard wel bij. Hun 
mini-Edammertjes gaan in rolkoffers de 
wereld over. De beddengoed- en hand-
doekverkoper ziet de Chinezen niet direct 
zijn textiel mee naar Beijng nemen maar 
herinnert zich nog wel de tijden dat je op 
de Cuyp over de hoofden heen kon lopen. 
“Hoe meer mensen hoe meer handel”, 
meent hij. Maar waren het vroeger niet 
voornamelijk Amsterdammers die de 
markt zo druk bevolkten omdat hun gul-
den op de markt een daalder waard was?

Nogal wat kooplui zien dan ook niets in 
een markt bomvol toeristen. Een visboer 
vreest voor Barcelonese Ramblas-achtige 
toestanden en uiteraard neemt niemand 
een verse dorade mee naar Moskou of 
Shanghai. Ook de bloemenman ziet niet 

veel in meer toeristen. Hij moet het heb-
ben van de buurt. Een enkeling gaat maar 
vast over op de verkoop van houten “ tul-
pen uit Amsterdam”. 

De eettenten, rondom de Cuyp waar-
van er steeds meer komen, doen prima 
zaken. De ene overhemdenkoopman ver-
koopt nogal wat aan toeristen maar de 
andere helemaal niet. De sokkenman zegt 
goed aan toeristen te verkopen maar de 
sokkenvrouw ziet daar niets van.

Een koffer- en tassenverkoper meldt 
ook dat zijn waar niet vaak naar toeristen 
gaat. Nee, daar komen ze tenslotte mee. 
Maar een mevrouw met allerlei elektri-
sche spulletjes en fietssloten raakt vol-
gens eigen zeggen wel het een en ander 
aan ze kwijt. 

Menig koopman ziet wel wat in: meer, 
meer, meer toeristen. Tussen de Van Wou 

en de 2e Sweelink kun je al op vier plaat-
sen Amsterdam t-shirts, -Amsterdampet-
ten, Amsterdam- klompen en HadiHash- 
truien enz. kopen. 

Blijft de Cuyp nog wel Amsterdams? 
Toeristen komen hier om een authentieke 
Amsterdamse markt te bezoeken.(Rap-
port OPAC 2009). En de Amsterdammers, 
waar de markt het toch voor een groot 
deel van moet hebben, willen betaalbare 
spullen en verse waar en geen porcelei-
nen klompjes. Als de stroom toeristen 
straks zo heftig is als op de Ramblas, dan 
is het maar de vraag of de kleine bedrijven 
waar de Cuyp beroemd om is werkelijk 
profiteren van die 16 miljoen, die wethou-
der Kasja Ollongren voor ons gaat regelen.

Gerard Kind

Welke ondernemers op de Cuyp worden beter van 16 miljoen toeristen?

Bijeenkomst Bestemmingsplan De Pijp
Stadsdeel Zuid werkt aan nieuw bestemmingsplan voor De Pijp. In een bestemmings-
plan staat welke functies waar zijn toegestaan, zoals bijvoorbeeld verkeer, wonen, 
kantoren en detailhandel en welke regels hiervoor gelden. Op dinsdag 1 september van 
18.30 – 21.30 uur houden wij hierover een bijeenkomst voor bewoners en ondernemers 
uit De Pijp. Tijdens deze bijeenkomst  vertellen wij u  wat er in het bestemmingsplan 
geregeld wordt en hoe dit plan tot stand komt en horen wij graag uw reactie. De 
bijeenkomst wordt gehouden in de Oranjekerk ,Tweede van der Helststraat 1-3. U 
bent van harte welkom. U kunt zich uiterlijk opgeven op donderdag 27 augustus bij 
E.Blommestijn@amsterdam.nl?

Zie voor het programma van de avond: www.amsterdam.nl/zuid  onder  Buurtpagina De Pijp
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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?

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

*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

Vrijwilligers gezocht! 
Ruim 500 kwetsbare Amsterdammers zoeken een  
mentor. Als wettelijk vertegenwoordiger in zorgzaken 
maak jij het verschil. 
 

 Ben je van nature integer? 
 Kun jij je inleven in een ander? 
 Ben je 2 keer per maand beschikbaar? 

Volg dan de eerstvolgende introductiecursus op  
vrijdag 4 september of zaterdag 19 september. 
 
Bel Jeanette Krijnen 06-462 835 24 of meld je via 
www.mentorschapamsterdam.nl 
Word mentor. 

Middenweg 512 – 1097 VD Amsterdam
info@kernparketamsterdam.nl

A10 afslag S113 richting Centrum /Watergraafsmeer

020 - 693 18 49 www.ke rnparketamste rdam.nl

Kom kijken, haal onze folder of glossy magazine of bestel deze per e-mail.

Kom kijken, haal onze gratis folder of mail voor info
Middenweg 564 – 1097 VE Amsterdam 

info@kernparketamsterdam.nl
A10 afslag S113 richting Centrum /Watergraafsmeer

020 - 693 18 49     

• Keuze uit bijna alle merken

• Tapis vloeren met originele sierbanden

• Planken vloeren, brede delen

• Verouderde lamel en massieve vloeren

• Laminaat en lamelparket met clicksysteem

• Parket op vloerverwarming

020 - 693 18 49    www.kernparketamsterdam.nl

Zajednica dans 
Argonautenstraat 13 Amsterdam
06 12933659 / info@zajednica.nl / 

www.zajednica.nl
Beginners internationale dans 

10 lessen 30,00
Open lessen Internationale dans 

7, 8 en 9 sep.

Meer Bewegen voor Ouderen organiseert in heel Amsterdam 
diverse bewegingsactiviteiten voor mensen van 55-100 jaar en

voor mensen met chronische aandoeningen.

Informatie hierover vindt u op onze website:

www.mbvo-amsterdam.nl  
of bel 020 - 886 10 70

e-mail: mbvo_amsterdam@hotmail.com

D’Oude Raai: ontmoeten en meedoen!
Bent u op zoek naar gezelligheid, sportiviteit of cultuur? Of zoekt u juist creativiteit en ontspanning? In 
d’Oude Raai organiseren we wekelijks vaste activiteiten voor senioren, maar ook wisselende activiteiten 
zoals een muziekoptreden of een rommelmarkt. Naast de vele activiteiten die in d’Oude Raai georganiseerd 
worden kunt u in het restaurant ook terecht voor een kopje koffie of een heerlijke maaltijd. 

Voor september en oktober staan de volgende bijzondere activiteiten op het programma:

Wilt u meer informatie over onze vaste activiteiten komt u dan gerust eens lang voor meer informatie of 
neem telefonisch contact op met onze receptie. Wij hopen u graag te zien in d’Oude Raai.

d’Oude Raai, Ferdinand Bolstraat 321, Tel. 0203485400

VOLLENHOVE, opslag/stalling 90 m2 € 45.000,- k.k.
NIEUWESCHANS, ontwikkelpand oa B&B € 97.000,- k.k.
TZUM, studiowoning,€ 350,- p.mnd.
DEN HELDER, appartement 100 m2 € 599,- p.mnd.
VEENDAM, loods 350 m2 € 49.000,- k.k.
BREMERHAVEN, café + 2 woningen € 105.000,- k.k.

www.TielenVastgoed.nl / tel.: 072 – 520 70 7 5

ACTIVITEITEN AGENDA HUMANISTISCH 
VERBOND AMSTERDAM AMSTELLAND

Wil je meer weten over het humanisme? Jezelf 
ontplooien in een cursus? Met anderen in gesprek 
nav een lezing? Zie hieronder onze agenda voor 
de komende maanden. Wel of niet humanist, 
iedereen is welkom bij onze actviteiten. We kijken 
er naar uit je te ontmoeten.   

29 aug - Stiltewandeling Elke laatste zaterdag van 
de maand: 29 aug, 26 sept, 31 okt en 28 nov 2015. 
30 aug - Zomerborrel met lezing van Erno Eskens
Lezing van Erno Eskens over levensfilosofie van Rene 
Gude. 11 sept - Start cursus Humanisme en Politiek 
Cursus met 4 middagen: 11, 18, 25 sept en 2 okt. 18 
okt - Grand Cafe met Peter Henk Steenhuis
Elke derde zondag van de maand van 15:00-17:00u. 
Lezing met gelegenheid tot napraten in het College 
Hotel. 4 nov - Start cursus 'All you need is love' 
Cursus met 4 avonden: 4, 11, 18 en 25 november. 
14 nov - Workshop Zingeving en werk
Workshop onder leiding van Marjo van Bergen over 
geïnspireerd blijven in je werk. 15 nov - Grand Cafe 
met Paul Cliteur Elke derde zondag van de maand 
van 15:00-17:00u. Lezing met gelegenheid tot napra-
ten in het College Hotel. 

Vooraf aanmelden is nodig, met uitzondering van de stilte-
wandeling. Aanmelden op amsterdam@regio.humanistisch-
verbond.nl . Voor meer informatie over de activiteiten, zie: 
http://www.humanistischverbond.nl/afdeling/amsterdam



Al voor 30 euro 
in deze krant?

mail naar 
q.voorn@wijkcentrumdepijp.nl

 Zaterdag 26 september 14:30-18:30 uur 
 Burendag dansfeest met aansluitend buffet 
 kosten: 10 euro
 Donderdag 1 oktober 14:30-16:00 uur
 Optreden Duo Bonetti kosten: 5 euro

 Woensdag 14 oktober 14.00-16:00 
 Dialoog Samen in gesprek over vriendschap
 Zaterdag 17 oktober 10:00-14:30 uur 
 Rommelmarkt
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TYPECURSUS 
(blind/10 vingers)voor 
basisschoolleerlingen.

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

www.detypedocente.nl

WWW.UWHULPMIDDELENOUTLET.NL
HULPMIDDELEN VOOR SCHERPE PRIJZEN! 

PROFITEER 

NU!

Van der Madeweg 21, Amsterdam-Duivendrecht

DE GOEDKOOPSTE VAN NEDERLAND

Goed voor een proefles bij:
Amstels Gymnastiek Vereeniging:
Recreatief volleybal 50+
*Voor dames en heren vanaf 50 jaar
*Gymzaal Dongeschool,Dintelstraat 5
*Iedere maandagavond 20.45-22.00 uur
*Tel. 06 41392776
*amstelsgym@gmail.com *www.amstelsgym.nl
*Aanmelding vooraf niet verplicht

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

GRATIS PROEFLES 

THEATER
Op donderdag 17 september  2015

Voor iedereen van 8 t/m 18 jaar 
Dependance de Pijp/Rivierenbuurt: P.L. Takstraat 33, Amsterdam 

www.ajts.nl  

Albert Cuypstraat 228 
Amsterdamse gezelligheid
betaalbare Japanse hapjes

Stichting Stadstoneel organiseert 
ook deze zomer weer een BioBeton-
festival, onder leiding van Joanne 
Swaan. Het motto is deze keer 
BioBeton*Bloeit en staat in het te-
ken van het leven tussen de stenen 
in de stad. 

Het festival wordt gehouden op zaterdag 5 
en zondag 6 september. Zo kan er op beide 
dagen tussen 12.00 en 17.00 uur ieder half 
uur een wandeling worden gemaakt vanaf 
Cinetol, onder begeleiding van een gids, 
waarbij op diverse plekken in De Pijp de 
creatieve prestaties zijn te zien van buurt-
bewoners in alle leeftijden. Op beide da-
gen wordt ook de voorstelling Hangoude-
ren gespeeld in het Cinetol-theater.

Wat is eigenlijk de doelstelling van 
Stichting Stadstoneel?
Swaan: ‘Wij zetten ons in voor het samen-
brengen van buurtbewoners, middels 
creatieve uitingen zoals theater maken 
en andere kunstvormen. Daarbij spelen 
vooral saamhorigheid, plezier en het 
ontdekken van nieuwe talenten in jezelf 
een belangrijke rol. Een voorbeeld is de 
succesvolle voorstelling Hangouderen 
over ouder worden in deze tijd, die we in 
mei hebben gemaakt. (Op het affiche van 
Stadstoneel staat: Een zigzagroute door 
het doolhof van ouder worden en ouder 
zijn, met seks, geld en rock ’n roll. red.). 
De spelers hebben nog steeds contact met 
elkaar en samen een hechte band opge-
bouwd.’

Voor al je producties en activiteiten 
ben je nog steeds op zoek naar een 
geschikte werkruimte, heb je intus-
sen al iets gevonden?
Swaan: ‘Nee, helaas nog niet. Ik ben 
sinds kort in gesprek met het Stadsdeel 
maar dat heeft nog niets opgeleverd. Het 
stadsdeel heeft wel werkruimtes maar de 
huurprijzen zijn vanaf 500 euro per maand 
en dat kunnen wij niet betalen. Ik snap 
dat niet want in De Pijp is veel leegstand 
van bedrijfsruimtes.’

Heb je al plannen voor het volgende 
seizoen?
‘Eerst nemen we even een korte pauze, 
maar ik ben alweer druk bezig met twee 
nieuwe producties: Testament Ongekend 

en De Pijp Uit. Testament Ongekend is 
naar een idee van een van onze speelsters 
in Hangouderen, Ida van der Lee. Het gaat 
over wat je wil nalaten aan een volgende 
generatie, vooral in niet-materiele zin. 
Neem als voorbeeld een politieagent die 
de mensenkennis die hij in zijn loopbaan 
heeft vergaard, doorgeeft aan een nieuwe 
generatie politiemensen.’

Ze vervolgt: ‘De Pijp Uit gaat vooral over 
jongeren in de wijk. De buurt ondergaat 
de laatste jaren een enorme transforma-
tie. Er wonen veel jonge gezinnen en ook 
veel studenten, terwijl oudere bewoners 
de wijk juist verlaten. Het merendeel van 
deze nieuwe bewoners komt van buiten 
de stad. Ik ben benieuwd wat hen bezig-

houdt, hoe ze in het leven staan. Volgens 
onderzoek is dit de eerste generatie sinds 
WO II die het financieel slechter gaat krij-
gen dan hun ouders. Voor beide produc-
ties zoeken we overigens nieuwe spelers; 
voor Testament Ongekend ook mannen 
van 50+ en voor De Pijp Uit juist veel jon-
geren en nieuwe bewoners.’

BioBeton*Bloeit2015 begint zaterdag-
middag 5 september om 12 uur, op het 
pleintje voor Cinetol, aan de Tolstraat 

182. Meer info: www.stadstoneel.com. 
stichtingstadstoneel@hotmail.com . 

Peter Leemeijer

5 en 6 september: festival vol creatieve avonturen
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Bart in De Pijp

Vishandel Kees Tol & Zn
Albert Cuypmarkt

© 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. Legpuzzel Marijke van Mil. Illustratie 
Bart van Waterschoot. Philippine Christine Westerveld. Druk Dijkman Print, Diemen. Advertenties (al voor €30,- in De Pijp Krant) q.voorn@
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

De puntentelling

Een bewoner van de Rustenbur-
gerstraat vroeg het Woonspreek-
uur onlangs om uitleg over de 
puntentelling van zijn woning. Hij 
was helemaal het spoor bijster: 
zijn huurovereenkomst was per 
1 februari 2015 ingegaan tegen 
een huurprijs van € 450,00 per 
maand. Volgens de verhuurder had 
de woonruimte 92 punten. Een 
afschrift van de puntentelling was 
bij het huurcontract gevoegd.

Eind april 2015 kreeg de huurder 
een huurverhoging van 4% aange-
zegd. Opnieuw was een puntentel-
ling bijgevoegd en ditmaal had de 

woonruimte 124 punten, 32 meer 
dan in februari. De aangezegde 
huurverhoging was op basis van 
deze nieuwe puntentelling redelijk.

Het aantal punten van een 
woning is geen statisch gegeven. De 
punten kunnen jaarlijks fluctueren: 
soms door veranderende regel-
geving en soms door een andere 
interpretatie van die regelgeving. In 
dit geval was de regelgeving door 
de verhuurder correct  toegepast.

De wetgever heeft bepaald dat 
een verhuurder punten mag bijtel-
len voor het energielabel. Voor een 
‘laag’ label F mag 1 punt worden 
bijgeteld en een hoog label A scoort 
32 punten. Het idee daarachter is 

dat een energiezuinige woonruimte 
comfortabeler is en dus mag deze 
meer punten opleveren. Als in het 
geheel geen label is geregistreerd, 
dan wordt de bijtelling bepaald 
door het bouwjaar van de woon-
ruimte. Een oude woning scoort dan 
in het geheel geen punten, ook al is 
die woning volledig geïsoleerd. De 
verhuurder krijgt dan in feite een 
sanctie opgelegd.

Ook de woning in de Rustenbur-
gerstraat was geheel geïsoleerd 
toen de huurder de woning betrok. 
De verhuurder was echter vergeten 
het energielabel te registreren, zo-
dat hij bij aanvang van de overeen-
komst geen punten kon bijtellen. 

Hij registreerde het label A alsnog 
in april 2015 en kreeg vanaf dat 
moment recht op 32 extra punten. 
De puntentellingen die hij aan de 
huurder verstrekte in februari en in 
april 2015 waren dus beide correct. 

De puntentelling is aan nogal wat 
veranderingen onderhevig. Grote 
veranderingen staan per 1 oktober 
2015 op stapel: vanaf dat moment 
vormt de WOZ-waarde van de wo-
ning een belangrijk onderdeel van 
de puntentelling. Dikke kans dat de 
maximaal toegestane huurprijs van 
de woning van deze huurder dan 
weer aanzienlijk zal stijgen.

Guido Zijlstra

Op het spreekuur…

Uw verhuurder is verplicht dit aan te pakken. Doet 
die dit niet, dan kunt u, eventueel met behulp van het 
Wijksteunpunt Wonen, uw huur laten verlagen door 
bij de huurcommissie achterstallig onderhoud te laten 
vaststellen. Soms valt via de kantonrechter het onder-
houd af te dwingen. U kunt met uw vragen terecht op 
het inloopspreekuur van het Wijksteunpunt Wonen 
op woensdag van 09.00 tot 12.00 uur of donderdag 
van 19.30 tot 21.00 uur, Gerard Doustraat 133.

Achterstallig 
onderhoud?

Sarphatipark 20 augustus, 19:06 uur. Foto Maarten Wesselink

Horizontaal
   4. vogel met goede oren (11)

   7. de vrek was aan de lijn (6)

   8. wordt gedronken onder diensttijd (6)

10. die manier van doen kan ook ontbreken (4)

11. geletterde parasieten (9)

12. dit dier bestaat uit ogen (4)

13. dit beestje zullen we wel even wassen (9)

14. kleding voor op de planken (7)

Vertikaal
   1. dorstige vogel (10)

   2. dier in gevangenschap (8)

   3. geplooid gebied (10)

   4. vis op het droge? (8)

   5. dat insect komt bedorven terug (3)

   6. geniepige poes (7)

   9. revolutionaire bloem (5)

11. bezorg de vleeswaren! (5)

15. de pot is weer op (2)

Stuur of mail uw oplossing  
vóór vrijdag 28 maart naar
• Redactie Pijpkrant, Wijkcentrum De Pijp, 
 Gerard Doustraat 133, 1073 VT Amsterdam, 
 o.v.v. oplossing cryptogram september. 
• pijpkrant@wijkcentrumdepijp.nl

Onder de goede inzendingen worden  
2 vrijkaartjes verloot voor Rialto.

Oplossing juli/augustus: 
Sportcentrum De Pijp. Winnaar: M. Triemstra

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

Cryptogram
door Christine Westerveld

N N N 1. N N N 2. N 3. N N N N

N 4. 5. 6. N N

N X X X X X N N

7. X 8. N

N X X X X X X X 9.

10. X 11.

N X X X X X X

12. X 13.

N N X X X X N N N

N N N 14. 15. N N N N

N N N N N N N N N N N N N
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Aan de Ceintuurbaan 334 waar eerst Bilder 
en de Clerq zat is onlangs een Pipoos vesti-
ging geopend.

Pipoos is een winkelketen van hobbyarti-
kelen, met 26 vestigingen in het land en een 
online winkel. 

Als illustrator en DIYer (Do It Yourself) 
ben ik heel blij met de komst van Pipoos in 
De Pijp en nam snel een kijkje. Vooral be-
nieuwd naar hoe de winkel er in werkelijk-
heid zou uitzien in plaats van online.

Het interieur doet me denken aan een 
Praxis of Gamma, maar dan kleinschaliger. 
Het aanbod van artikelen is zo groot dat het 
van belang is dat de winkel overzichtelijk is 
ingericht. Wel praktisch, maar niet gezel-
lig. Ze doen wel hun best door geknutselde 
objecten, ter inspiratie, in glazen vitrines 
neer te zetten. Want inspiratie is er in over-
vloed. Ik heb nog nooit zoveel verschillende 
producten bij elkaar gezien. Het aanbod is 
overweldigend en varieert van taartvormen 
tot scharen voor linkshandigen. 

Ideaal, want soms moest ik voor beno-
digdheden eerst naar de Gebroeders Winter, 
en dan naar Van Beek. Nu zit alles bij elkaar. 

Wel moet ik toegeven dat een deel van 
het aanbod wel erg truttig overkomt. Hand-
boeken over hoe je diertjes haakt of poppe-
tjes van vilt maakt zullen niet iedereen aan-
spreken. Maar de winkel heeft veel aanloop 
en niet alleen van vrouwen. Ik zie mannen 
die magneetjes kopen en duct tape. Behalve 
het saaie grijze duct tape hebben ze ook een 
fluo roze versie en een met zebraprint.

Wandelend door de winkel valt me op 
dat ze een ding niet hebben dat ik graag wil 
kopen en dat is een weefraam ( de nieuw-
ste hype in DIY land). Net als ik er naar wil 
vragen zie ik het toch en precies het formaat 
dat ik nodig heb.

Maar ik koop het niet. Want in mijn huis 
staat nog een zak betonmortel en andere 
benodigdheden voor het zelf maken van 
de industriële betonnen lampenkappen die 
ik zo mooi vind. Ik beloof mezelf: eerst de 
betonnen lamp afmaken en dan pas op naar 
het volgende DIY project.

Tekst en beeld: Sofie Marie van den Berg

www.pipoos/amsterdam

prenten van weleer
Het Polderhuis aan de Boerenwetering 
was zowel café als herberg en stond hier 
al in de zeventiende eeuw. 

Voor veel Amsterdammers was dit een 
geliefde plek. Starend over de tuinderijen 
en weilanden, dronk men hier onder de 
bomen bij het Polderhuis een glas bier of 
limonade of maakte men een tochtje met 
een roeiboot over de Boerenwetering.

De naam Boerenwetering verwijst naar 
de oorspronkelijke gebruikers van dit wa-
ter. Eeuwenlang was de Boerenwetering 
voor veel boeren en tuinders de belang-
rijkste verbinding met de stad Amster-
dam. Vroeg in de ochtend meerden zij al 
aan met hun schepen bij het Polderhuis. 
Omdat de Boerenwetering op een lager 
waterpeil lag, werden de schepen hier 
door een sluis geleid naar het hoger ge-
legen Amsterdamse peil. De sluis is niet 
te zien op deze kaart; deze bevond zich 
achter het café. Wel zien we rechts van het 
theekoepeltje de overhaal met de twee 

grote wielen. Dit was een takelinstallatie, 
die gebruikt werd om de kleinere boten 
naar het hogere waterpeil te slepen. 

Veel kunstenaars en fotografen heb-
ben deze idyllische plek vastgelegd. Er 
zijn ook verschillende ansichtkaarten van 
deze plek bewaard gebleven, zoals deze 
van net na het jaar 1900. We zien dat het 
Polderhuis er nog staat, maar de landelijke 
omgeving is al grotendeels verdwenen. 
Aan weerszijden van de Boerenwetering 
zijn kades gemaakt en huizen gebouwd: 
links de Ruysdaelkade en rechts de Hob-
bemakade.

In 1923 is het Polderhuis afgebroken om 
plaats te maken voor een rioolgemaal. 
Veel Amsterdammers betreurden dat, 
want het Polderhuis stond hier al eeuwen-
lang en, ook al was het de laatste jaren 
steeds meer een gewone stadskroeg ge-
worden, het was een plek die herinnerde 
aan de tijd dat het hier nog zeer landelijk 
was. Deze tijd was nu definitief voorbij.

HET POLDERHUIS

gespot in de pijp PIPOOS

Column Edith Tulp: Meer groen, minder stadslawaai
Mijn buren houden zich gedeisd! Er zijn 
zomers geweest dat dit wel anders was. 
Dat je ’s nachts of zondagochtend vroeg 
– dat zijn de ergste tijdstippen- kon 
meegenieten van woest copulerende 
buren en blèrende kinderen. Of van bral-
lende studenten die de platte daken van 
panden achter mijn huis provisorisch 
verbouwen tot dakterrassen die het niet 
zijn. 

Vóór de veryupping van de buurt, toen 
de huizen nog niet gerenoveerd en uit-
gebreid werden met nieuwe balkons en 

dakterrassen, in de tijd dus dat de wo-
ningen nog betaalbaar waren, was er 
minder lawaai. De herrie werd gedempt. 
Ook toen werd er geneukt, maar het gaf 
me niet het gevoel dat ik ongewild in 
een pornofilm terecht was gekomen. 
Er werd geruzied en gefeest, maar het 
speelde zich af achter ramen of mensen 
hielden gewoon rekening met anderen, 
dat kan ook. Het enige erge was het 
krankzinnige gegil van een buurvrouw 
wanneer het weer eens tijd was dat ze 
werd opgenomen en het krijsen van 
krolse katers. 

Geluiden horen bij de stad. Daar pas je je 
bij aan en je probeert ervoor te zorgen 
dat geluid geen lawaai wordt. Zo weet 
elke Amsterdammer dat de binnentui-
nen en balkons achter huizenblokken 
klankkasten zijn. Maar als je er veel gras 
en groen plant, dempt dat de geluiden. 
Wie dat niet weten –en ook niet willen 
weten- zijn de makelaars en aannemers 
die met dank aan de gemeente, huizen 
niet alleen renoveren, maar ook voorzien 
van uitbouwsels, dakterrassen en bal-
kons die de leefruimte dramatisch doen 
krimpen. Ze trekken volk van buiten aan, 

dat de nieuwe dure woningen koopt en 
niet weet –of niet wil weten- dat je in 
een stad, anders dan in een vrijstaand 
huis in de provincie, sámen woont. Ze 
betegelen hun tuin en weten niet – of 
willen niet weten- hoe dat geluiden 
uitvergroot of hoe iedereen mee geniet 
van elke scheet die ze op hun betegelde 
plantloze dakterras laten. En ze bouwen 
hoge schuttingen om vooral de buren 
niet te hoeven zien. Het is een slag men-
sen dat iedereen en alles ondergeschikt 
maakt aan hun individuele woongenot. 
Ze horen niet in de stad, maar deson-

danks zit het er vol mee. 

Achter mijn huis zijn amper nog binnen-
tuinen. De klankkast is er als die van een 
echoput. Maar mijn buren houden zich 
nu gedeisd. Ik hoop omdat het kwartje 
gevallen is en niet omdat ze op vakantie 
zijn. Wat me nu uit mijn slaap houdt, 
is de koelinstallatie van het restaurant 
achter mij. Het is een vreselijke herrie. 
Klagen helpt niet. Het kan gewoon al-
lemaal.

Tekst: Ton van der Tas | Meer prenten zien? Kijk en 'like': www.facebook.com/PrentenVanWeleer
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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

'Eigenlijk moeten we weer terug 
naar de sociale controle van vroe-
ger', zegt Darah (die het liefst alleen 
haar voornaam afgedrukt ziet). Ze is 
coördinator van Buurtdiensten De Pijp. 
Drie ochtenden per week zit ze achter 
de telefoon in het Huis van de Wijk 
en inventariseert welke hulp oudere 
bewoners nodig hebben. En welke 
vrijwilligers daar het best op gezet 
kunnen worden.
'Ik bedoel daarmee dat het individu-
alisme echt te ver is doorgeschoten. 
We moeten meer voor elkaar doen, 
meer over hebben voor de buren. 
Buurtdiensten probeert dat idee in de 
praktijk te brengen. Dat lukt aardig.'

Oudere, alleenstaande Pijpbe-
woners worden door Darah aan-
geschreven met de vraag wat ze in 
hun dagelijkse leven nodig hebben. 
“Zonodig komen we bij mensen thuis 
voor een gesprek over hun wensen. 
Dan gaat het meestal om alledaagse 
dingen: boodschappen doen, kleine 
huishoudelijke klussen, een praatje, 
een wandeling of begeleiding bij 
ziekenhuisbezoek.'
Meer echte zorg biedt Buurtdiensten 
niet, daarvoor zijn andere instanties. 
'Maar onze vrijwilligers kunnen 

wel problemen waarnemen. Dan is 
het mogelijk om professionals in te 
schakelen. Juist omdat we zo dichtbij 
de mensen staan, kunnen we goed 
inschatten wat nodig is voor een 
waardig bestaan.'

In totaal zijn er bij Buurtdiensten De 
Pijp zo'n zestig vrijwilligers aangeslo-
ten. Darah is enthousiast over hun in-
zet: 'Ze laten zien dat het eigenlijk heel 
normaal is om medebewoners bij te 
staan.' Wel is er verloop, vertelt ze, en 
daarom zijn er steeds nieuwe mensen 
nodig. 'Niet dat er lange wachtlijsten 
voor onze diensten zijn, maar we kun-
nen altijd nieuwe mensen gebruiken 
die hun handen uit de mouwen willen 
steken. Wij zoeken dan een goede 
match, want het moet natuurlijk wel 
klikken tussen de vrijwilliger en de 
cliënt.' Darah krijgt veel goede reacties 
van buurtbewoners: 'Dat is altijd fijn, 
blije berichten. Het is een belangrijke 
reden om dit werk te doen.' 

Hulp nodig of zelf als vrijwilliger aan de 
slag? Bel Buurtdiensten De Pijp: 020 - 

6794441 of kijk op www.combiwel.nl > 
projecten.

 
Peter Schuite

In the picture 
Activiteiten van het Huis van de Wijk De Pijp, toegelicht door 
Darah, vrijwilliger bij Buurtdiensten De Pijp.

Darah, gefotografeerd door Maarten Wesselink

Aanrader Rialto: Que horas ela volta?

Hartverwarmend en inmiddels veelbe-
kroond verhaal over snobisme, klassen-
verschillen en emancipatie. Val is al heel 
lang de inwonende huishoudster van een 
welgestelde familie in São Paulo. Ze heeft 
een grote rol gespeeld in de opvoeding 
van de 17-jarige zoon des huizes Fabinho. 
Zij is dol op hem, hij aanbidt haar. Val 
heeft ook een eigen dochter: Jessica, die 
zij ooit noodgedwongen moest achter-

laten bij haar ex-man. Op een dag krijgt 
Val bericht van Jessica: ze komt een tijdje 
bij haar moeder wonen om zich voor te 
bereiden op een toelatingsexamen. Een-
maal gearriveerd, blijkt Jessica zich niet 
naar de bestaande verhoudingen te wil-
len schikken. Ze vertikt het bijvoorbeeld 
om op een matrasje in het kamertje van 
haar moeder te slapen, terwijl de grote 
logeerkamer nog vrij is.

Fabinho én zijn vader Carlos raken 
in de ban van deze sprankelende jonge 
vrouw Carlos' vrouw, de enorm op status 
gerichte Doña Bárbara, vindt Jessica's ge-
drag echter ongepast. Ondertussen weet 
Val zich geen raad.

Rialto, Ceintuurbaan 338, 
vanaf 10 september

De Buurtlijn is een telefoonnummer dat 
ouderen en kwetsbare buurtbewoners 
uit Stadsdeel Zuid 24 uur per dag kunnen 
bellen met al hun vragen en problemen 
op het gebied van zorg en welzijn. 

De Buurtlijn ging 15 september 2014 
van start in De Pijp en de Rivierenbuurt. 
Omdat al veel buurtbewoners er gebruik 
van maken, breiden we vanaf september 
uit naar heel Stadsdeel Zuid. 

Ouder worden, maar ook het hebben 
van een psychische, sociale of fysieke 
beperking gaat vaak gepaard met ver-
kleining van het netwerk van familie, 
vrienden en bekenden: je kent steeds 
minder mensen. De familie woont niet 
altijd om de hoek. Soms zit het dan even 
niet mee. 

U bent bijvoorbeeld ziek, heeft een 
boodschap nodig en kunt hier echt nie-
mand voor vinden. De rookmelder blijft 
maar piepen. Of u heeft thuiszorg maar 
de medewerkster heeft geen tijd om 
een keer met u naar buiten te gaan. U 
durft niet meer alleen te wandelen of 
een boodschap te halen. Misschien wilt 
u wel eens per week met andere men-
sen eten of een cursus volgen. Of u heeft 
behoefte om gewoon even uw hart te 
luchten. Ook als u mantelzorger bent en 
het u even teveel wordt kunt u contact 
opnemen.

De telefoon wordt aangenomen door 
speciaal daartoe opgeleide vrijwilligers. 
Op de achtergrond zijn altijd profes-
sionals van de organisatie voor perso-

nenalarmering ATA aanwezig. Iedereen 
kan bellen, u hoeft geen lid te zijn van 
de Buurtlijn en het is gratis. U betaalt al-
leen de normale gesprekskosten. 

Het telefoonnummer is 
020 592 34 59.

De Buurtlijn is een samenwerkingsver-
band tussen welzijnsorganisatie Combi-
wel en organisatie voor personenalarme-
ring ATA.

Voor meer informatie kunt u bellen of 
mailen naar Helga Spel: 06 14 59 15 68 - 

h.spel@combiwel.nl. 

De 24 uurs Buurtlijn gaat uitbreiden


