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Dinsdag 31 mei sloegen de 
ondernemersverenigingen 
van de Noord-Pijp groot 
alarm. Ze stuurden een 
brandbrief naar de amb-
tenaren van Zuid en het 
College van B&W, waaron-
der Zuid-bestuurder Paul 
Slettenhaar en wethouder 
Abdeluheb Choho. Strekking 
van de brief: het zwerfafval-
probleem in de Noord-Pijp 
is zo groot, dat de gemeente 
zo snel mogelijk actie moet 
ondernemen.

 
De Noord-Pijp is de afge-

lopen jaren veranderd in een 
van de zwaarst belaste buur-
ten van Amsterdam, waar 
sprake is van een 24-uurseco-
nomie. Overdag de winkels 
en de markt, in de avond en 
nacht de horeca. Alleen het 
schoonmaakregime is nog 
steeds dat van een ‘gewone 
buurt’. Belangrijkste wensen 
van de ondernemers: een 
zevendaags schoonmaak-
regime, gelijk aan dat van 
het Centrum, verhoging van 
de handhavingscapaciteit 
en betere voorlichting aan 
ondernemers en buurtbewo-
ners. Daarna ging het snel, 
zo vertelt Bert van de Ende, 
voorzitter van de Onderne-
mers Vereniging Albert Cuyp 
(OVAC), voor deze kwestie 
aanspreekpunt van alle 

ondernemingsverenigingen 
in De Pijp. De week erop 
werden ze al uitgenodigd 
op het stadhuis en de week 
daarop lag er al een voorstel 
van Slettenhaar, waarin hij 
B&W adviseert dit jaar nog 
twee ton extra vrij te maken 
en voor 2017 een bedrag van 
€ 350.000,- , aldus Van de 
Ende. Bij de bespreking van 
de Voorjaarsnota 2016, op 13 
en 14 juli, waarin onder meer 
staat dat structureel tien mil-
joen extra beschikbaar komt 
voor het schoonhouden van 
de stad, zal besloten worden 
of dat extra geld er ook komt. 
“Het is een klein hapje van de 
taart, dat zou toch moeten 
lukken”, zegt Van de Ende. 

NIEUWE 
MARKTVERORDENING 

Bert van de Ende wil ook 
graag de handen ineen-

slaan met de buurtbewoners. 
Eind juni heeft hij hierover 
gesprekken bij het Wijkcen-
trum De Pijp, waarbij dan ook 
de straat- en gebiedsmanager 
aanwezig zou moeten zijn. 
“We doen het ook voor de 
bewoners”, aldus Van de Ende. 
“Die willen toch niet door het 
vuilnis naar hun voordeur 
lopen? Als we willen dat het 
hier beter wordt, moeten we 
met elkaar werken, niet tegen 
elkaar.” Hij  vertelt dat het al-

lemaal begon met de nieuwe 
marktverordening in maart: 
de verkoopwagens mochten 
niet meer op de Cuyp blijven 
staan. Er zou teveel afval 
onder de wagens blijven lig-
gen, wat de stadsreiniging 
niet goed weg kon halen. 
Hierop besloten Van de Ende 
en OVAC-secretaris Bouke 
Burger zelf op onderzoek uit 
te gaan. Wat bleek: na de rei-
niging was de straat gewoon 
schoon, maar de volgende 
ochtend lag het vuil weer 
overal. Vooral in de weeken-
den, met de maandagochtend 
als trieste uitschieter, stapel-
de het vuil zich op. Met name 
de hoeken Govert Flink-
straat/Eerste Sweelinckstraat 
en Albert Cuypstraat/Eerste 
Van der Helststraat bleken 
zogenoemde ‘black spots’. 

ZWERFVUILPROBLEEM

Vrijwel elke horecaonder-
nemer maakt gebruik 

van particuliere vuilophaal-
diensten, maar moet zijn 
afval in containers in de 
zijstraten aanbieden want 
de Cuyp is voor particuliere 
diensten niet toegankelijk. 
Die containers hebben elke 
dag een aanzuigende werking 
op iedereen die zijn vuil kwijt 
wil. Gevolg: veel zwerfvuil, 
dat in de avond en nacht 
wordt aangevuld en verspreid 

door horecabezoekers én bo-
vendien de oorzaak is van een 
explosie van de rattenpopu-
latie in de Noord-Pijp. Dat de 
situatie niet wordt overdre-
ven, blijkt wel uit de reacties 
vanuit de politiek. Nadat de 
brandbrief was verstuurd, is 
een hoge ambtenaar zelf een 
kijkje in de wijk gaan nemen. 
“Toen we naar het gesprek 
bij wethouder Choho gingen 
zei deze tegen ons “Het is 
écht een probleem’”, aldus 
Van de Ende. Ook leden van 
de VVD, D66, GroenLinks 
en de Ouderenpartij stuur-
den steunbetuigingen. VVD 
vice-fractievoorzitter en 
gemeenteraadslid Marianne 
Poot heeft aangekondigd bin-
nenkort ook polshoogte in de 
wijk te komen nemen.

SAMENWERKING
Van de Ende heeft goede 

hoop dat het voorstel van 
Slettenhaar wordt aangeno-
men. Dat zou betekenen dat 
met de extra twee ton in 2016 
het zevendaagse vuilophaal-
regime zoals in het centrum 
al bestaat, kan worden 
betaald. Evenals extra hand-
having – ook bij de blackspots 
– en extra buurtvoorlichting. 
“Het zou ook mooi zijn als 
het Project Zwerfafval weer 
kan worden opgestart”, zegt 
Van de Ende. Dit was een 
samenwerkingsverband van 
de ondernemersverenigin-
gen met het stadsdeel en de 
gemeentereiniging, maar 
werd vanwege bezuinigingen 
stopgezet. Met geld alleen 
ben je er niet, meent Van de 
Ende. Een goede samenwer-
king blijft van groot belang. 
Eind 2017 zal het probleem 
wellicht minder worden als 
ondergrondse afvalcontainers 
worden geplaatst, maar inzet 
van de buurt blijft nodig. “We 
spreken nu ook ondernemers 
aan; kijk naar wat je inkoopt 
bij de afvalophalers. Als jij tel-
kens meer afval aanbiedt dan 
wordt opgehaald, zal je dat 
moeten veranderen. En tegen 
buurtbewoners kun je zeg-
gen: de reiniging komt twee 
keer per week, zet je afval dus 
niet op andere dagen buiten. 
Zeker niet op vrijdag en za-
terdag. Je moet elkaar dur-
ven aanspreken op dergelijk 
gedrag”, aldus Van de Ende.

INDRUK

Een ding is zeker: de druk 
op De Pijp blijft groot 

en zal nog groter worden als 
de Noord/Zuidlijn klaar is. Er 
zijn meer dan 2200 onderne-
mingen, de fiets- en parkeer-
druk zijn gigantisch en de 
buurt is het tweede uitgaans-
gebied van Amsterdam. “We 
moeten het accepteren: De 
Pijp is een centrumgebied ge-
worden”, aldus Van de Ende. 
“De gemeente zet de wijk ook 
zo in de markt: ze passen het 
openbaar vervoer zo aan dat 
dit straks overal aansluit op 
de Noord/Zuidlijn. Ze maken 
een Rode Loper naar De Pijp 
maar zeggen tegelijkertijd: je 
zoekt het maar uit. Dat kan 
dus niet. Als je wilt dat deze 
buurt een visitekaartje van de 
stad wordt, dan moet je meer 
actie ondernemen. Anders 
lopen bezoekers dwars door 
het vuilnis deze buurt door. 
De indruk die dat achterlaat, 
blijft toch hangen.”

Tanja de Vette

ONDERNEMERS EN BUURTBEWONERS MOETEN HANDEN  
INEENSLAAN TEGEN ZWERFAFVAL NOORD-PIJP

THEMA SMEERPIJP

De
Ondernemers Vereniging 

Albert Cuyp 
en de 

Stichting BI-Zone 
Ferdinand Bolstraat, 

de BIZ Vereniging 
Van Woustraat, 

de BIZ Vereniging 
Ceintuurbaan, 

Ondernemersvereniging 
Parels van de Pijp 

en de 
Ondernemersvereniging 

Sweelinckpassage 
hebben gezamenlijk de 
brandbrief van 31 mei

opgesteld en ondertekend. 

Zaterdag 4 juni 2016: Gerard Doustraat hoek Nicolaas Berchemstraat. Foto bewoonster Clasien Slebos
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Kinderspeelplaats op de schop

fotobijschrifttv

De gemeente Amsterdam wil 
een parkeergarage bouwen on-
der het  Willibrordusplein. Daar 
kunnen dan 216 auto's onder 
de grond worden gestald. Het 
autoverkeer in de straten er 
omheen zal daardoor toenemen 
en het plein gaat op de schop, 
met alle overlast van dien. Niet 
bekend is hoe lang dit gaat du-
ren en of de kinderen er straks 
nog veilig kunnen spelen.

 
Op de schop
De Willibrordusgarage moet het verlies 
aan (circa 130) parkeerplaatsen compen-
seren dat ontstaat bij de herinrichting 
van de Van Woustraat. Het plein waar 
kinderen dagelijks spelen gaat daarvoor 
op de schop. Buurtbewoners maken zich 
zorgen. Ton Damen:"Nu kan mijn oudste 
dochter zelfstandig met vriendinnetjes 
op het plein spelen. Dat kan straks niet 
meer als  de garage wordt gebouwd. 
Andere speelplaatsen zijn te ver weg en 
bovendien  kan ze de Van Woustraat niet 
zelfstandig oversteken."

Kunnen kinderen 
nog veilig spelen als 
de parkeergarage 
straks een feit is?
Meer verkeer
Damen maakt zich ook zorgen over wat 
er straks terugkomt als de garage klaar 
is. "Met een garage van meer dan 200 
parkeerplaatsen gaat het autoverkeer 
bij het plein flink toenemen. Hoe veilig is 
het dan om mijn kinderen naar het plein 
te laten lopen als ze een druk straatje 
moeten oversteken? En blijft de plek zo-
als die nu is wel bestaan?  Nu hebben ze 
de ruimte om te leren fietsen, rolschaat-
sen en skateboarden. Andere speelgele-
genheden in de buurt hebben dat niet". 

Noord-zuidroute
De ingang van de garage is gepland op 
de de hoek Willibrordusstraat – Servaes 
Noutsstraat.  Daar zal het autoverkeer 
flink toenemen. De Servaes Noutstraat is 
ook het straatje dat kinderen in dit deel 
van De Pijp gebruiken als noord-zuidrou-
te. Ze hoeven dan geen gebruik te maken 
van de Amsteldijk of Van Woustraat die 
voor hen te gevaarlijk is. De vraag is hoe 
veilig deze route straks nog is na de aan-
leg van de garage. 

Speelplaats
Bij gemeente en stadsdeel is bekend dat 
het plein ook door scholen uit de buurt als 
speelplaats wordt gebruikt. De gemeente 
ziet de bouw van de garage als een kans 
om het plein te verfraaien. Er wordt een 
website opgetuigd om hiervoor ideeën 
te verzamelen en deze in een ontwerp  te 
verwerken.  

Informatieavond
De bouw van de Willibrordusgarage is 
onderdeel van een plan van de gemeente 
Amsterdam om in de stad twaalf onder-
grondse parkeergarages aan te leggen 

(zie kader).  Op 13 juli neemt de gemeen-
teraad een besluit over dit plan. Een dag 
later, op donderdag 14 juli organiseert de 
gemeente een informatieavond voor om-
wonenden en andere belanghebbenden. 
Maar het besluit om de garage te bouwen 
is dan al genomen.  

Tempo
De herinrichting van de Van Woustraat 
staat voor 2018 gepland waarbij een flink 
aantal  parkeerplaatsen verdwijnt. De ga-
rage moet in juni 2020 klaar zijn. Dat zou 
betekenen dat er minimaal twee jaar een 
tekort aan parkeermogelijkheden ont-

staat. Hoe het plein en de omgeving er 
precies uit gaan zien is nog niet duidelijk. 
Of de garage ook vanaf de Ceintuurbaan 
of de Amsteldijk is te bereiken, wordt in 
een latere fase besloten. 

Uniek
De omwonenden willen graag weten hoe 
het plein eruit gaat zien. Ton Damen: "Het 
Willibrordusplein is een uniek pleintje. 
Hier spelen alle kinderen met elkaar. Mijn 
zoon heeft er hele weekenden gevoet-
bald. Als 12-jarige mocht hij al met de 
oudere jongens meespelen. Bij basket-

bal gaat het net zo. Leeftijd of afkomst 
maakt niet uit. Dat is ook precies waarom 
ik graag in deze buurt wil wonen. Het zou 
jammer zijn als dat unieke karakter van 
het plein verdwijnt".

Maarten Wesselink

De Pijp Krant heeft het stadsdeel vragen 
gesteld over de komst van de garage en 
wat het voor de kinderen in de buurt be-
tekent. Na herhaaldelijk verzoek bleven de 
vragen helaas onbeantwoord.

Willibrordusplein: spelen kinderen hier straks nog veilig? Foto: Maarten Wesselink

Artist impression van de parkeergarage onder het Willibrordusplein 

Twaalf ondergrondse parkeergarages in Amsterdam. In het kader van  de 
Uitvoeringsagenda Mobiliteit (UAM) is onderzoek gedaan naar de mogelijkhe-
den voor nieuwe ondergrondse parkeervoorzieningen in negen gebieden in 
Amsterdam. Het hele project realiseert 2.520 ondergrondse parkeerplaatsen, 
samen zeven  voetbalvelden aan ondergrondse parkeerruimte. De kosten zijn 
geraamd op 205,7 miljoen euro. De  garage aan het Willibrordusplein wordt 
het meest kansrijk genoemd. De herinrichting van de Van Woustraat wordt 
verwacht in 2018. Daarbij verdwijnt een groot deel van de huidige parkeer-
plaatsen en daarom vindt de gemeente het wenselijk dat er zo snel mogelijk 
een nieuwe parkeervoorziening in de buurt wordt gerealiseerd. Meer informa-
tie is te vinden in het Haalbaarheidsonderzoek https://www.amsterdam.nl/
parkeren-verkeer/uitvoeringsagenda/actueel/locaties-parkeergara/
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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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De Stadhouderskade in Amsterdam aan 
de rand van De Pijp, is langzamerhand 
'Kampioen Vervuilde Lucht'. De metingen 
die een jaar lang door bewoners van De 
Pijp en Milieudefensie (door een onaf-
hankelijk meetinstituut) zijn uitgevoerd, 
wijzen met nog meer zekerheid uit dat de 
Europese norm voor stikstofdioxide (NO2) 
op zeker elf plekken in ons land wordt 
overschreden. Het eindrapport zegt dat 
de rand van De Pijp de kroon spant, te 
weten de Stadhouderskade. De uitlaat-
gassen blijven niet alleen daar hangen, 
ook in de omringende straten van De Pijp 
wordt de lucht vervuild. Meten is duur, 

dus werd dat alleen op de Stadhouders-
kade gedaan.

Het is alarmerend dat de lucht in De 
Pijp zo sterk is vervuild. Luchtvervuiling 
is na roken en overgewicht de belang-
rijkste doodsoorzaak. In de vaak nauwe 
straten blijft de lucht  hangen en slaat 
het fijnstof neer. Bewoners ademen een 
giftig mengsel in van vervuilende gas-
sen en fijnstofdeeltjes. Jaarlijks krijgen 
in Nederland gemiddeld 1.200 mensen, 
vooral in stedelijke centra, longkanker 
door luchtvervuiling.

De Wereldgezondheidsorganisatie 
heeft al in 2005 advieswaarden voor fijn-

stof opgesteld die veel strenger zijn dan 
de Europese. Voorlopig halen we zelfs die 
Europese normen niet. 

Wat gaat er nu gebeuren? Milieude-
fensie overweegt een proces tegen de 
staat. Maar er kan iets aan gedaan wor-
den. Brommers, scooters en dieselbusjes 
kunnen van de weg worden gehaald, 
parkeren kan voor bezoekers van de stad 
onaantrekkelijker worden gemaakt en 
touringcars kunnen worden geweerd van 
de Stadhouderskade om toeristen aan- 
en af te voeren.

Ton Rombout

De gemeente sluit de deuren van de 
Stadbank van Lening in De Pijp op 14 no-
vember. Het loket in de Gerard Doustraat 
is het slachtoffer van de gemeentelijke 
bezuinigingen. Amsterdam heeft vier 
stadsbanken van lening en de vestiging 
in De Pijp is de kleinste, met de minste 
omzet. Het gevolg van veryupping in de 
buurt? ”Welnee”, zegt gemeentewoord-
voerder Peter Ekkers, ”er worden geen 
gebruiksgoederen meer aangenomen. 
Juwelen en sieraden zijn interessant, 
iPhones niet. Daarvan zijn er teveel in 
omloop. Je kon  hier ooit een tv belenen 
van zeg maar 500 euro, maar die was na 
een tijdje sterk verouderd en niets meer 
waard. Daar leden we dus verlies op.” 

Het filiaal in de Gerard Doustraat blijkt 
weinig aantrekkingskracht uit te oefenen 
op de buurtbewoners. De loketmedewer-
kers zagen het aantal klanten de laatste 
jaren afnemen, ook omdat zij verlenging 
van hun belening eenvoudig via internet 

kunnen regelen. Met alle gevolgen voor 
de ‘gezelligheid‘ van de stadsbank. Ooit 
hadden ambtenaren achter glazen loket-
ten het druk met het ordenen van alle 
papieren, zaten in de wachtruimte de 
klanten verveeld op de plastic stoeltjes. 
Schreeuwende, opgewonden beleners, 
die het oneens waren over de bedragen 
die ze voor hun spullen konden vangen 
en woeste beveiligers die de boel in toom 
moesten houden, het is allemaal verle-
den tijd. 

De taxateurs kijken op hun gemak naar 
de sieraden, ze bepalen de prijs en de 
man aan het loket legt de klant uit wat 
zijn inbreng waard is. Andere klanten zit-
ten te wachten tot ze worden opgeroe-
pen. Dit geldt ook voor de 26-jarige Le-
roy. Hij heeft een basketbalpetje schuin 
op het hoofd, tatoeage in de nek en een 
slecht humeur: ”Pfff… gaat deze ook al 
dicht. Ik kom hier juist graag, lekker dicht 
in de buurt.” Hij heeft zojuist 150 euro be-

taald aan een loketmedewerker om zijn 
sieraden op te halen. Een gebruikelijke 
gang van zaken aan de Gerard Doustraat, 
waar ruim 80% van de klanten zijn spul-
len weer ophaalt.

Het is dan ook een misvatting dat het 
pandhuis bedoeld is om arme mensen uit 
de nood te helpen. ”Integendeel” zegt 
gemeentewoordvoerder Ekkers, ”je helpt 
mensen juist aan een schuld.” Tweederde 
van de beleners zit niet in de armoede. 
Deze mensen hebben alleen harde con-
tanten nodig. ”Het komt voor dat ze hun 
juwelen afgeven, geld innen en meteen 
doorlopen naar de Bijenkorf voor de 
aanschaf van nieuwe sieraden.” Buurtbe-
woners zullen in de toekomst iets verder 
moeten lopen. De dichtstbijzijnde Stad-
bank van Lening zit op de Nes. Dichter bij 
de Bijenkorf, dat wel.

Gillis Kersting

G250 Werkt!
Zef Hemel, hoogleraar planologie (Uva) 
sprak op 2 juni tijdens de G250 Werkt! Zijn 
boodschap was duidelijk: Amsterdam 
groeit en De Pijp groeit mee. Je ertegen 
verzetten is zinloos. Grijp liever de kans 
om de zaken nu eens goed te regelen. 
Met die uitspraak riep hij bij het publiek 
weerstand op. Wie gaat de prijs voor die 
groei betalen? Hoe duur worden de (huur) 
woningen en zijn er straks nog buurtwin-
kels als de huur van winkelpanden blijft 
stijgen? Genoeg stof tot nadenken voor 
de aanwezigen. Bij de G250 Werkt! zoeken 
bewoners, ondernemers, ambtenaren en 
politici samen naar oplossingen voor pro-
blemen in De Pijp. Iedereen kan, vanuit 
zijn eigen gezichtspunt, daar een bijdrage 
aan leveren. Vanuit de deelnemers kwam 
de oproep om nu eindelijk eens iets aan 
het afval en zwerfvuil in De Pijp te doen. 
Een oproep waar De Pijp Krant met een 
speciaal katern gehoor aan geeft. 

Maarten Wesselink

De G250 Werkt! is een initiatief van 
Wijkcentrum De Pijp in samenwerking met 

Stadsdeel Zuid

Stadsbank van Lening houdt ermee op

Foto:

 Maarten Wesselink

De Stadhouderskade spant de kroon wat vervuilde lucht betreft. Foto: Maarten Wesselink

Luchtvervuiling

 Zef Hemel (rechts) in gesprek met zijn gehoor na afloop van zijn lezing tijdens de bijeenkomst van afgelopen 2 juni van G250 Werkt! in het Huis van de Wijk De Pijp. Foto: Maarten Wesselink
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GEEN TIJD OF ZIN 
OM TE KOKEN? 
Wij koken elke dag verse, gezonde 
en vooral lekkere maaltijden.
Maaltijden zijn standaard €7.50, €8.50 of €9.50

 Knip je coupon uit, 

lever hem in bij je 

maaltijdbestelling 

en ontvang een 

gratis bijgerecht 

twv € 3.50.  

* alleen geldig in de shopEErstE swEElinckstraat 9hs 
1073 ca – amstErdam 
020 – 262 44 75 

ma t/m vr: 12.00 – 21.00 
Za: 12.00 – 19.00 
Zo: 16.00 - 20.00

Coupon

www.freshler.nl
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Hier kunt u terecht voor een training of bijeenkomst, maar ook andere mensen
ontmoeten en van elkaar leren. Misschien wilt u zelf iets vertellen over uw 
ervaring of een workshop geven. Dat kan allemaal in VA-Zuid.

Kijk op de website en in de agenda voor de actuele onderwerpen en
bijeenkomsten: www.va-zuid.net

Vrijwilligersacademie Zuid is een
buurtacademie in Amsterdam
Zuid voor iedereen die voor 
iemand anders zorgt.

NIEUW in Amsterdam

Verlangt u naar die speciale persoon die qua karakter, stijl 
en belangstelling bij u past?
Sophie van den Heuvel

Ensemble Relatiebemiddeling
Voor kunst- en cultuurliefhebbers 50+
Dorpsstraat 126 – 1393 NK Nigtevecht

Tel: 0294 – 257226 – www.ensemble-relatie.nl

Voor EXPATS zoeken wij te huur 
flats, huizen en villa’s

in Amsterdam, Amstelveen en omgeving

AMSTERDAM HOUSING
INFO@AMSTERDAMHOUSING.NL 

TEL (020)6717266
WWW.AMSTERDAMHOUSING.NL

Al voor 30 euro 
in deze krant?

mail naar 
q.voorn@wijkcentrumdepijp.nl

Opentuinen

Het is verrassend hoe mooi en groot 
de (binnen)tuinen in De Pijp zijn. Tij-
dens Opentuinendag De Pijp zijn 27 
tuinen open voor publiek. Nog nooit 
waren het er zoveel als dit jaar. 

Soms zijn die tuinen enorm groot, zoals 
in de Frans Halsstraat waar ze eerder lij-
ken op een  volkstuinencomplex. En wie 

verwacht er in De Pijp een stuk bos (Ci-
netoltuin) of een tuin bij een kinderboer-
derij? Ook achter Buurthuis Plan C in de 
Diamantbuurt ligt een grote en zonnige 
ruimte. 

Van Plan C wandel je naar de Tellegen-
buurt waar vanuit de achtertuinen de 
architectuur van de Amsterdamse school 
kan worden bekeken. Die buurt uit de 

jaren '30 is veel ruimer opgezet dan de 
oudere wijken van De Pijp. In de Noord 
Pijp, die rond 1900 is aangelegd, moet je 
tegen de muren omhoog tuinieren om er 
een groene oase van te maken. Voor een 
gazon of een flinke boom is geen plek

Iedere tuin is ontworpen door de tuin-
bezitters zelf en samen hebben ze een 
schat aan ervaring en kennis die ze graag 

met de bezoekers delen. 
De Opentuinendag is zaterdag 25 juni 

van 11.00 tot 17.00 uur. Een passe partout 
(met tuinbeschrijvingen) kost 2,50 euro en 
is verkrijgbaar bij alle tuinen o.a.: de Oran-
jekerk, hoek Van Ostadestraat/2e van der 
Helststraat , Vereniging Frans Halstuinen, 
Frans Halststraat 16K en Buurthuis Plan C 
in de Diamantbuurt, Smaragdplein 24. De 

tuinen zijn te herkennen aan de ballonnen 
aan de gevel. 

Tekst en foto: Maarten Wesselink

Wilt u volgend jaar ook uw tuin openstel-
len? Neem dan contact op met: Werkgroep 

Open Tuinen De Pijp: Fred Smit 
a.j.smit@freeler.nl 

Zaterdag 25 juni: Opentuinendag De Pijp

Onlangs werd op de Lies Visserbrug in het Sarphatipark een mozaïek geplaatst van de kunstenaar Fabrice Hünd ter nage-

dachtenis aan Lies Visser. Ze streed niet alleen voor het behoud van het karakter van De Pijp, maar ook voor het behoud van 

sociale huurwoningen en het groen in de wijk. In 2014 werd brug 185 in het Sarphatipark naar haar vernoemd.

De bevrijding van de slavernij Keti Koti (gebroken ketens) werd zondag 12 juni gevierd. Het was  feest  voor Café Mansro in de 

1e Sweelinckstraat met muziek, dans, stand- up comedy en diverse toespraken. En zoals altijd bij Keti Koti waren er dames in 

'koto' de oorspronkelijke Surinaamse klederdracht. Foto: Maarten Wesselink
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De servicekosten-
afrekening

In de wet is bepaald dat de 
verhuurder ieder jaar vóór 1 juli 
een afrekening dient te verstrek-
ken van de werkelijke kosten van 
de bijkomende leveringen en 
diensten (de servicekosten) over 
het afgelopen kalenderjaar. Veel 
huurders betalen maandelijks een 
bedrag aan servicekosten. Volgens 
de wet is dat een voorschotbedrag 
en moet de verhuurder de werkelijke 
kosten ieder jaar inzichtelijk maken. 
Als de werkelijke kosten hoger waren 
dan de door de huurder betaalde 
voorschotten, dan moet de huurder 
bijbetalen. Waren de werkelijke 

kosten lager, dan krijgt de huurder 
geld terug.

Onlangs bezocht een huurder het 
spreekuur omdat hij  een naheffing 
ontving van € 500,00. In het huur-
contract stond een post ‘servicekos-
ten’ van € 50,00 per maand, maar die 
post was verder niet gespecificeerd. 
De huurder wist dus niet precies 
waarvoor hij betaalde. Volgens de 
jaarafrekening van de verhuurder 
vielen onder deze post de kosten 
van glasbewassing, elektriciteit 
algemene ruimte, kosten huismees-
ter en een post ‘kleine herstellingen’. 
De totale kosten bedroegen volgens 
deze afrekening € 1.100,00. De 
huurder had € 600,00 aan voorschot-
ten betaald en dus moest hij van de 

verhuurder € 500,00 bijbetalen.
Gelukkig is wettelijk geregeld dat 

de huurder alleen hoeft te betalen 
voor diensten die zijn overeenge-
komen en die daadwerkelijk zijn 
geleverd. In dit geval was helemaal 
geen sprake van een ‘huismeester’ 
en ook niet van ‘kleine herstellingen’ 
die de verhuurder in opdracht van de 
huurder had uitgevoerd. Bovendien 
had de huurder nog nooit een gla-
zenwasser gezien. Het grootste deel 
van de afrekening wordt dus door de 
huurder betwist.

Het spreekuur heeft daarom een 
procedure aanhangig gemaakt bij de 
huurcommissie. In de wet is geregeld 
dat de huurder tot twee jaar ná de 
afrekentermijn van de verhuurder, 

in dit geval dus tot 1 juli 2018, de tijd 
heeft om die afrekening door de 
huurcommissie te laten controleren. 
De huurcommissie zal dan een 
onderzoek instellen naar de diensten 
die de verhuurder in rekening brengt. 
Als blijkt dat de diensten niet zijn 
geleverd, zal de huurcommissie 
de afrekening van de verhuurder 
aanpassen.

De verwachting is dat van de 
afrekening van de verhuurder niet 
veel zal overblijven. Als de huurcom-
missie eenmaal uitspraak heeft 
gedaan zal de huurder waarschijnlijk 
niets hoeven bijbetalen. Integendeel: 
waarschijnlijk krijgt hij geld terug!

Guido Zijlstra

Op het spreekuur…

Uw verhuurder is verplicht achterstallig onderhoud aan te 
pakken. Gebeurt dit niet, dan kunt u, eventueel met be-
hulp van het Wijksteunpunt Wonen, uw huur laten ver-
lagen door bij de huurcommissie achterstallig onderhoud 
te laten vaststellen. Soms valt via de kantonrechter het 
onderhoud 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?

Colofon Redactie Willem de Blaauw, Gillis Kersting, Gerard Kind, Gert Meijerink (coördinator), Marlies Scholtens (eindredactie), Peter 
Schuite, Edith Tulp, Tanja de Vette, Maarten Wesselink. 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. Cryptogram Rikus Spithorst. 
Webredactie Jan Kwakkel, Janet Tuil, Hans Schwirtz 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

Sarphatipark: 4 juni om 17:08 uur. Foto: Maarten Wesselink

Horizontaal
 1. repareert klokken in 15 minuten
 7.  daar zwemt men zonder badpak
 11.  per ongeluk of bij oproer
 12.  waardeloos hoofddeksel
 13.  militaire planeetwandeling
 14.  gek voorbeeld
 16.  zal wel de eerste zijn
 17.  karaktergevecht

Verticaal
 1.  vogel plus naam is vogelnaam
 2.  Dat zintuig stinkt
 3.  bloemenmeisje
 4.  oneffenheid op de huid blijft dineren
 5.  die twee zijn een ruziënd achterste
 6.  als de stad geen gemeentebestuur 
  meer heeft
 8.  als 7 voorbij is, komt…
 9.  plechtig beloofde gemeente
 10.  die reserve zijgt ineen
 14.  lijst van gerechten op de computer
 15.  Brabantse plaats is gemaakt in 
  Engeland

Cryptogram

Stuur of mail uw oplossing  
vóór woensdag 20 juli naar
• Redactie Pijpkrant, Wijkcentrum De Pijp, 
 Gerard Doustraat 133, 1073 VT Amsterdam, o.v.v. 
 oplossing cryptogram zomer. 
• pijpkrant@wijkcentrumdepijp.nl

Onder de goede inzendingen worden  
2 vrijkaartjes verloot voor Rialto. 

Winnaar cryptogram april: 
Hennie R. Euving, Kuipersstraat 

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

door Rikus Spithorst
Bart in De Pijp

Wijnbar GlouGlou
Tweede Van der Helststraat

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

Maak € 6,- of meer over op IBAN NL92 INGB 0006 9301 78 van Huurdersvereniging de Pijp en vermeld  
uw adres, postcode, e-mail en eventueel uw verhuurder, dan ontvangt u onze Nieuwsbrief en  
uitnodigingen. Donaties zijn welkom onder vermelding van ‘gift 2016’.

Huurdersvereniging de Pijp | Wijkcentrum De Pijp | Gerard Doustraat 133 | info@hvdepijp.nl |  
www.hvdepijp.nl | 020 6621145 (maandags bereikbaar)

Breng de letters die u vindt bij de 
Romeinse cijfers over naar de on-
derstaande vakjes en ontdek wat 
wij eigenlijk van De Pijp vinden.

I II III IV V VI

1 2 3 4 5
I

6

XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

7

XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

XXXX 8 XXXX 9 XXXX 10 XXXX XXXX XXXX II

11 XXXX

XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

12 XXXX XXXX XXXX III XXXX XXXX 13 IV

XXXX XXXX 14 XXXX 15 XXXX XXXX

XXXX XXXX XXXX 16 V

XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

XXXX 17 VI
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KUIPERSSTRAAT
De meeste mensen zullen niet direct zien 
dat dit de Kuipersstraat is en dat is niet zo 
gek, want  de huizen links en rechts op de 
kaart staan er al lang niet meer. Deze kaart 
uit 1905 ademt nog een beetje de sfeer 
van de 19e eeuw, toen het hier Nieuwer 
Amstel heette maar de stad was aan het 
uitbreiden en steeds meer polderhuizen 
werden afgebroken om plaats te maken 
voor nieuwe woningen met twee of drie 
verdiepingen.

Het is niet duidelijk hoe de Kuipers-
straat aan zijn naam is gekomen. Er be-
staan twee versies. Het kan zijn dat het 
Kuiperspad (zoals de Kuipersstraat vroeger 
heette) is vernoemd naar Aernt Aerntzoon 
Cuijper, die hier in de 16e eeuw een groot 
stuk land bezat of er heeft hier vroeger een 
kuiperij gestaan. Dit was  een werkplaats 
waar houten vaten werden gemaakt.

De Kuipersstraat was een smalle straat 
met veel bedrijvigheid. Ambachtslieden 

zoals de steenhouwer, de rijwielfabrikant 
en de huisschilder hadden hier in 1905 
hun werkplaats en er stonden zelfs fabrie-
ken, zoals de cacaofabriek Holland en de 
schoenfabriek van Larsen. 

In het pand links, Amsteldijk 49, was 
een koffiehuis gevestigd. Later heeft er 
nog een wasserij/strijkerij gezeten totdat 
het omstreeks 1940 werd afgebroken. De 
huisjes rechts op de kaart  hadden toen al 
hun beste tijd gehad. De winkel 'in droge-
rijen en verfwaren' van de heer Valentijn 
houdt daarom uitverkoop. Op het bord 
staan de nieuwe prijzen met de medede-
ling: 'prijsvermindering wegens verplaat-
sing der zaak'. Een paar jaar later zouden 
op deze hoek nieuwe woningen worden 
gebouwd en één van de eerste bewoners 
was de kunstschilder Hendrik Jan Wolter. 
Hij schilderde rond 1920 een aantal kleur-
rijke Amstelgezichten vanuit zijn woning/
atelier aan Amsteldijk 47. 

PRENTEN VAN WELEER

DE VAN WOU

Jessica Chapman haalt haar spullen uit de hele wereld. Foto: Maarten Wesselink

Tekst en prentencollectie: Ton van der Tas | Facebook/PrentenVanWeleer

Elise Fikse, bewoonster van de Van 
Woustraat, schrijft een serie over 
mensen in haar sterk verande-
rende straat. Van oud-gedienden 
tot nieuwkomers. In deze eerste 
aflevering bezoekt ze haar bene-
denbuurvrouw Jessica Chapman uit 
Londen. 

In 2012 kwam Jessica Chapman (28) van-
uit Londen voor een stage naar Amster-
dam. Vlak voordat ze terug zou gaan, 
ontmoette ze Jeroen. Ik blijf nog even, 
dacht ze, kijken wat dit is. Nu, vier jaar 
later, wonen zij en Jeroen in Sloterdijk 
en heeft ze een winkel in de Van Wous-
traat. 

De Gathershop heet de kleine concept 
store, die ze eind 2014 opende op num-
mer 99hs. Jessica verkoopt spullen van 
ontwerpers uit de hele wereld. Ragfijne 
sieraden uit Singapore, linnen schorten 
uit Litouwen, keramieken koffiekopjes 
uit Frankrijk, leren tassen uit Arnhem. 
Maar ook piepkleine cactussen en vin-
tage kleding. Eigenlijk verkoopt ze ge-
woon wat ze zelf mooi vindt. 

Jessica werkte hier als interieuront-
werper, maar droomde van een eigen 
winkel en nam ontslag. Om te oefenen 
huurde ze een kraam op de Sunday Mar-
ket in het Westerpark en begon ze een 
webshop. Vervolgens ging ze op zoek 
naar een winkelpand. De Van Woustraat 
99hs stond al maanden leeg, niemand 
wilde er in. Maar Jessica redeneerde: ik 
ben mijn eigen doelgroep en veel men-
sen in De Pijp lijken op mij. Bovendien zit 
er een Marqt op de hoek en die hebben 
heus wel locatie-onderzoek gedaan. Er 
was op dat moment vrij veel leegstand, 
maar de Gathershop was nog niet open 

of de straat liep vol. Als ze een paar 
maanden later was geweest, had ze het 
misschien niet eens kunnen betalen.

Ze schuimt Pinterest en Instagram af 
naar dingen die ze mooi vindt. Simpele 
ontwerpen en mooie materialen, daar 
houdt ze van. Vervolgens zoekt ze ont-
werpers die dat soort dingen maken. Die 
e-mailt ze dan gewoon: mag ik dit ver-
kopen in mijn winkel? Dat mag eigenlijk 

altijd. Makers benaderen haar ook wel 
zelf, en soms doen vrienden suggesties: 
is dit niet iets voor je? Ik snap waarom je 
dat denkt, zegt ze vaak, maar het is het 
nèt niet. Wat het precies wel moet zijn, 
is lastig te omschrijven, maar ze weet 
het als ze het ziet.  

Onlangs werd de Gathershop genoemd 
in de New York Times. Dat leverde zoveel 
aanloop op, dat de winkel na een week 

bijkans leeg was. Metro publiceerde een 
stuk over het effect van zo’n vermelding 
in de NYT. Toen waren de planken hele-
maal zo goed als leeg.

De geplande herinrichting van de Van 
Woustraat baart haar wel enige zorgen. 
Maandenlang een opgebroken straat 
en omgeleid verkeer kunnen een groot 
probleem zijn voor een kleine winkel. 
Kijk maar naar de Ceintuurbaan of de 

Ferdinand Bolstraat. Voorlopig wacht ze 
het maar even af. Die vermelding in de 
New York Times  had ze per slot van re-
kening ook niet aan zien komen. Je weet 
gewoon nooit hoe het gaat lopen. 

Elise Fikse

De Gathershop van Jessica Chapman
99HS
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Iedere maandag
11:00-12:00  Pilates les
 06 24555590  
12:30-16:00  Huiskamer van de buurt 
 Helga Spel 06-14591568
13:00-15:00  Tekenen en schilderen 
 06-44596010
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 half gevorderden
 020-6698890
19:30-22:00  Creatief@Maandag
 06-24112004
20:30-22:00  Spaans voor lichtgevorderden 
 020-6698890 

Iedere dinsdag
09:30-13:30 Samen Kappen, kapper en 
 beautysalon – gratis 
 06-44199905
10:00-11:30 Babbelen 
 Philip Knijf
11:30-12:30 Country Line Dance
 06-85022144
13:30-14:30 Wandelgroep
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
9:30-12:00 Dubbelklik (m/v) 
 020-6764800
11:00-12:15 Hatha Yoga 
 06-41807644

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
17:00-18:00 Advocaten spreekuur
 1e woensdag vd maand
19:00-20:00 Buikdansen 
 020-4633890
19:00-20:30 Jongensclub 
 020-7670392
19:00-21:30 Arabische les, vr 
 06-84547476

Iedere donderdag
09:00-10:00 Fietsles
 Madelon Bos 
 06 41525216
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
11:30-12:30 Country Line Dance
 06-85022144
12:30-15:30 Kookclub voor Vrouwen 
 info via Mina Kwyasse 
 06-14388661
13:00-13:45 MbvO-Gymnastiek 60+ 
 020-8861070
13:00-14:15 Franse Conversatie 
 06-51947897
13:00-15:00 Digitale Huiskamer
 voor al uw digitale vragen
15:00-16:30 Proeftuin kinderen - 
 kunst & cultuur 
 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
09:30-13:30 Samen Kappen, kapper en 
 beautysalon – gratis 
10:00-12:00 Dubbelklik – 020-6764800
10:00-12:00 Babbelen
 Anur Kaymak
10:00-13:00 Canasta
 020-6369937
10:30-11:15 MbvO-Gymnastiek 60+
 020-8861070
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
13:00-14:30 Computerles groep (*)
13:30-15:00 Samen creatief (*)
16:00-18:00 Tieneractiviteiten: 
 Meidenclub vanaf 12 jr
 06-15042544

(*)= Info: GGZ-in Geest/Actenz
Doppy den Ouden 020-7885922, 
d.denouden@actenz.nl

Iedere zondag
14:00-16:30 Talking Circles
 Marianne Kimmel  
 06-25078807, 1x p. mnd
15:00-21:00 Amsterdam Battle Brothers, 
 gamingclub, 2e en 4e 
 zondag van de maand
 adambattlebrothers@
 gmail.com
17:00-20:00 Regenboog Buurtrestaurant
 Open huis, 2e, 3e, 4e zondag vd 
 maand. 3-gangenmenu € 5,00
 Opgeven: 020-6839260

Sociaal Loket 
dinsdag 09:00-12:00 
woensdag 13.30-16.30
T: 020-2552916 (vraag naar Sociaal Loket Zuid)

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: Len Castelein
Wat: Cursus Nieuw Grieks
Wanneer: dinsdag van 14:00 tot 15:30

Wie aan taalcursussen denkt, denkt aan 
Nederlands, Frans of Spaans, misschien 
aan Turks of Arabisch – maar Nieuw 
Grieks? Griekenland wordt geassociëerd 
met de eurocrisis, met vluchtelingen 
of juist met zonovergoten vakantie-
eilanden – maar die taal, dat is veel te 
moeilijk.

Maak kennis met Len Castelein, die 
twee jaar geleden een cursus Nieuw 
Grieks opzette in het Huis van de Wijk 
en nu een wild enthousiaste groep 
Pijpbewoners inwijdt in de geheimen 
van het  schrift, de muziek en de poëzie 
van het land.

“Ik dacht ik doe het gewoon,” zegt 
Len. “Ik gaf al een cursus portretteke-
nen, maar mijn man is half Grieks en 
ik ben verzot op dat land. Op de taal, 
de poëzie en vooral ook op de muziek. 
Er zit een combinatie van triestheid 
en vrolijkheid in, dat vind je nergens 
anders op die manier. Er zijn wel meer 
plekken waar je Grieks kunt leren, maar 
veel mensen haken af omdat het ze te 
snel gaat. Grieks is moeilijk, heeft een 
eigen schrift en lijkt niet op andere 
talen. Ik herhaal veel in de les en zorg 

ervoor dat de cursisten een sterke basis 
meekrijgen.”

Lens methode lijkt misschien een 
beetje schools: veel grammatica, werk-
woorden, naamvallen. “Maar dat moet 
nu eenmaal,” zegt ze, “zo leer je de taal 
echt van binnenuit. En we luisteren veel 
naar muziek natuurlijk, lezen songtek-
sten, en ik schrijf graag poëzie op het 
bord. Om de week komt er een echte 
Griekse bijzitten, Maria Michailidou. Die 
leest voor en converseert in haar prach-
tige Grieks. Het is echt heel gezellig, de 
cursisten vervelen zich geen moment. 
Ik hou ook wel van een beetje chaos, 
dat hoort bij Griekenland.”

Wat voor mensen zitten er in haar 
klasje? Len: “Heel uiteenlopend, dat is 
het leuke. De één heeft er een huisje en 
wil nu eindelijk wel eens kunnen praten 
met de bewoners. De ander wil naar 
Lesbos om vluchtelingen te helpen. Er 
zijn ook zakenmensen bij. Ik haal ook 
wel eens iemand over om het 'zomaar' 
te doen. Leren is belangrijk, ook als je 
wat ouder bent. Het maakt endorfine 
aan in je hersenen, je wordt er geluk-
kiger van.”

Voor meer informatie, bel Len: 06-
29118172.

Peter Schuite

In the picture 
Activiteiten van het Huis van de Wijk De Pijp, 
toegelicht door Len Castelein.

Len Castelein, gefotografeerd door Maarten Wesselink

Aanrader Rialto: A long and happy life

Ergens in het hoge noorden van Rusland 
bewerkt Aleksander Sergejevitsj (roep-
naam Sasha) een stukje grond. De over-
heid wil de grond wel van hem kopen en 
de deal is bijna rond. Ook zijn vriendin 
Anna is blij en fantaseert al over de ver-
huizing naar de stad. Sasha denkt dat de 
andere boeren in de streek hun grond ook 

wel willen verkopen, maar niets is  minder 
waar. Daarop verklaart hij zich solidair met 
hen, ziet van de verkoop af en neemt het 
voortouw in het conflict met de overheid. 
Maar die laat het er niet bij zitten en ook 
Anna is boos. Sasha rekent op de steun van 
de mededorpelingen. 

premièredatum: 30 juni 

Recreatief fietsen in Amsterdam en omgeving
Bij een aangename temperatuur is het prettig fietsen in de omgeving van Amsterdam en verder. Mensen die liever niet alleen 
fietsen kunnen zich in De Pijp aansluiten bij diverse fietsgroepen. Zo is er een 55+ groep die iedere vrijdag vanaf 10.30 uur een tocht 
maakt. In een rustig tempo fietsen ze in de omgeving van de stad. Nieuwe deelnemers zijn welkom. 

Op zondag start, ook in De Pijp, vanaf 11.00 uur  een groep snellere fietsers op tourfietsen. Geen racewerk, wel een pittig tempo. 
Beide groepen verzamelen in de Tweede Van der Helststraat, hoek Lizzy Ansinghstraat, naast de voetbalkooi. Aanmelden vooraf is 
wenselijk via cokos@dds.nl. Daarnaast bestaan er nog diverse andere fietsgroepen in Amsterdam. Kijk voor het overzicht en infor-
matie op www.fietsgroe pen.nl. Of mail naar cokos@dds.nl.

Aanvullingen
De poster op 
pagina 6 van het 
vorige num-
mer betreft een 
betaalde adver-
tentie. 
Het artikel over 
90 jaar Cinétol op 
pagina 5 is ook 
opgenomen in 
Community Cinétol



ZOMER 2016

Bel dan (020) 572 11 20  
of kijk op www.particura.nl. 

Thuiszorg
Nodig?

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

Tamara (36) heeft een schuld van 30.000 
euro. De schulden zijn ontstaan door 
haar ex-man. Tamara heeft leningen 
moeten afsluiten, waardoor ze nu 
met een hoop schulden zit. Door de 
traumatische ervaring is ze depressief 
geworden en heeft ze geen overzicht 
meer van de post. Help jij Tamara verder?

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

P I T !

BASISCURSUS 
MINDFULNESS MEDITATIE

op 20 sept. in de Pijp

Er start weer een

People in transformation

PIT! Mindfulness meditatie  
en NLP Coaching

Voor meer info of een coachtraject: 0624143749  
of www.pitprojecten.nl

Gescreend, geschoold en snel geregeld.
Bij Top Huishoudelijke hulp bent u zeker van een 

goede betrouwbare hulp
Voor meer info neem contact op met Nancy Rietveld

T: 06-37470951  E: n.rietveld@uwassistent.nl 
W: www.tophuishoudelijkhulp.nl

« 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?

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

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

Barbara Wessel
vocal coach

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 !!!

Ouderen en kwetsbare 
burgers die in Zuid wonen 
kunnen 24 uur per dag 
bellen met al hun vragen 
en problemen. Heeft u 
behoefte aan gezelschap of 
wilt u samen met iemand 
een stukje wandelen? Wilt 
u gewoon even een praatje 
maken over de telefoon? U 
bent ziek en heeft niemand 
in uw omgeving die een 
boodschap kan halen? De 
batterij van de rookmelder 
is leeg of er moet een 
lamp vervangen worden? 
Bel de buurtlijn! U wordt 
doorverwezen naar be-
trouwbare vrijwilligers en 
professionals die u verder 
helpen. De buurtlijn is een 
samenwerkingsverband 
tussen Ata Personenalar-
mering en Combiwel.

Vragen over Zorg en Welzijn? Bel de Buurtlijn!  
Telefoonnummer 020 5923459

TYPECURSUS KINDEREN € 95,00
inclusief lesmateriaal en examen.
Leer in 10 x 45 minuten blind typen met snelheid.
MET DIPLOMAGARANTIE

0683320509 / www.detypedocente.nl

Een like op Facebook stel ik op prijs:
www.facebook.com/DeTypedocente?ref=hl

	  

voor	  minder	  stress,	  meer	  	  
balans	  en	  innerlijke	  kracht.	  
Taoïstische	  yoga	  voor	  jong	  en	  
oud.	  Info:	  020-‐6624027	  of	  
eurafrika.nl/studio-‐eurafrika	  
	  	  	  	  	  	  Ook	  studioruimte	  te	  huur.	  

	  

Bungalowpark VOGELENZANG 

te huur 2-6 pers. bungalows temidden 
van 3000 ha bos hei en vennen. 
Zeer veel fiets en wandelmogelijkheden
Div.kortingen. 

Fam. Broeckx | Lage Mierde 
tel. 013-5091282 / 013-5092617
www.bungalowparkvogelenzang.nl

Gratis
Wifi

Praktijk Spirituele Coaching & Counselling 
 

Nishkampa van de Breevaart 

- Natuurlijke geneeswijzen 
- Persoonlijke groei 
- Verlies en rouwverwerking 
- Psychische en lichamelijke klachten 
 
www.nishkampacoaching.nl 
info@nishkampacoaching.nl 
06-40118916 

MEDITATIE
KUM NYE YOGA

Tibetaans Boeddhistisch Centrum
& Buddhist Giftshop

Reguliersgracht 25 Amsterdam
www.nyingma.nl 020-6205207

open les yoga of meditatie
ma t/m vr 17.30 - 18.30

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

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

www.zelfhelp.nl / info@zelfhelp.nl

CEINTUURBAAN 151
NAAST MC MEUBELEN T/O RIALTO

020 - 4710410
amsterdam@inktspecialist.nl

CARTRIDGE LEEG?

brei-, haak- en borduurgarens
handgebreide truien, borduurpakketten
exclusieve breipatronen en vele brei- en 

borduurboeken

Oude Leliestraat 12, 1015 AW Amsterdam
3 min. lopen van de Dam 

open: ma 13:00-17:30   di-za 10:30-17:30
tel 020 623 1445, info@afstap.nl, www.afstap.nl

dé wolwinkel van Amsterdam

Peggy’s Total Beauty
♥Pedicure ♥Manicure ♥Visagie ♥Harsen  
♥Epileren ♥Wenkbrauwen wimpers verven 

♥Knippen en Föhnen

Bij u thuis en er is ook Stadspaskorting. Bel me! 6711411 of  06 12102080



THEMA SMEERPIJP

Boudewien van Heek heeft 
een winkel bij het Sarpathi-
park en woont daar ook. Zij 
ergert zich al een tijd aan de 
troep in de straten van de 
Noord-Pijp. En zij niet alleen.

 “Laatst had ik klanten in 
de winkel die zich enorm 
verbaasden over de bergen 
afval en vuilnis. Ze waren 
een weekend in Amsterdam 
en wisten niet wat zij zagen. 
“Wat is hier aan de hand”, 
vroegen ze mij. ‘Dit hebben 
wij nog nooit meegemaakt.” 

CONTINUE VUILE 
STRATEN
“Eigenlijk ligt er conti-

nue vuil op straat”, vervolgt 
Boudewien. “Niet alleen 
vuilniszakken, al dan niet 
opengemaakt, maar ook pal-
lets, matrassen, zwerfvuil en 
andere troep. Iedereen in de 
buurt praat erover. Zodra ik 
de deur uitga en met buurt-
bewoners of andere winkelei-
genaren spreek, is dit meestal 
het eerste waarover we het 
hebben.”

 
NIET BEZUINIGEN OP 
SCHOONHOUDEN
“Wat ik, als ondernemer 

en bewoner van De Pijp als 
oplossing zie? Eigenlijk zou 
er elke dag huisvuil moeten 
worden opgehaald, zoals 

ze dat in steden als Madrid 
doen. De Pijp is eigenlijk 
onderdeel van het centrum 
geworden en op het schoon-
houden van straten zou niet 
bezuinigd moeten worden. 
Punt uit. Er wordt geld vrij-
gemaakt voor subsidie voor 
geveltuinen en groene daken. 
Dat is belangrijk, maar ik 
denk dat het schoonhouden 
van de buurt meer prioriteit 
heeft. Onlangs zat ik op een 
terras in De Pijp en raakte 
in gesprek met een vuilnis-
man die in De Pijp werkt. 
Hij vertelde mij dat zijn team 
gehalveerd was en dat er zo 
veel vuil is, dat ze dit gewoon 
niet aankunnen.” 

ROL VOOR 
ONDERNEMERS 
GERARD DOUPLEIN
“Ik zie soms ratten in het 

Sarphatipark rond de vuilnis-
bakken. In het park worden 
de vuilnisbakken wel geleegd, 
maar het vuil erom heen 
wordt niet weggehaald. Ook 
moet er beter gehandhaafd 
worden, dat wil zeggen boetes 
worden gegeven. Voorlichting 
zou natuurlijk ook helpen. Zo 
denk ik dat toeristen die in 
De Pijp een huis via Airbnb 
huren, niet altijd weten waar 
en wanneer zij hun afval 
buiten moeten zetten. Maar 
het is ook gemakzucht van de 
bewoners. Als zij hun vuilnis-

zak maar kwijt zijn.”
Als laatste denkt Boude-

wien dat er ook een rol is 
weggelegd voor de onderne-
mers van café’s en restaurants 
rondom het Gerard Douplein. 
“Die zouden toch samen kun-
nen werken om het plein en 
de straten eromheen schoon 
te houden? Het is toch ook in 
hun eigen belang dat de straat 
voor hun café of restaurant 
schoon is?” 

Willem de Blaauw

    

ZWERFVUIL, ROTZOOI EN TROEP: 
HET GESPREK VAN DE DAG IN DE PIJP

boven: Zaterdag 4 juni 2016: Gerard Doustraat. Foto: bewoonster Clasien Slebos; 
rechtsboven: Maandag 16 mei 2016: Gerard Doustraat. Foto bewoner Willem De Blaauw;  
rechtsonder: Zaterdag 11 juni 2016: Gerard Doustraat. Foto: bewoner Francesco Bertini


