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W I J K C E N T R U M  

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

Ondernemers en bewoners slaan handen ineen 
voor een schone Noord-Pijp
Aan het woord: 
ondernemer Bert van de 
Ende, tevens woordvoerder 
Ondernemersvereniging 
Albert Cuyp

Voor de bewoners en ondernemers van 
de Noord-Pijp (tussen Stadhouderskade 
en Ceintuurbaan) was er geen sprake 
van een zomerstop. In hun gezamenlijke 
strijd tegen het afvalprobleem in de wijk 
hebben ze de afgelopen weken niet stil 
gezeten. De brandbrief, afgelopen mei, 
van de ondernemingsverenigingen aan 
de ambtenaren van het stadsdeel en de 
Centrale Stad heeft heel wat losgemaakt. 
Aanspreekpunt van de ondernemings-
verenigingen, Bert van den Ende, heeft 
daarna van wethouder Choho ‘huiswerk’ 

‘Al pratende kom je 
juist tot een briljante 
oplossing!‘ 

 
 
meegekregen: stel samen met de bewo-
ners, ambtenaren van het stadsdeel en 
de ondernemers een goed plan op. Zet 
daarin uiteen wat er precies moet ge-
beuren, hoe dat aangepakt kan worden 
én hoeveel geld dat gaat kosten. Meteen 
daarop heeft het Wijkcentrum De Pijp 
een gesprek met bewoners en onderne-
mers georganiseerd, in het bijzijn van 
gebiedsmanager Amber van Stijn. “En 
daar zat muziek in”, zegt Van den Ende. 
We bleken op een lijn te zitten en wilden 
graag samen optrekken in de strijd tegen 
het zwerfafval. Van den Ende benadrukt 
meerdere malen hoe bijzonder het is dat 
nu alle partijen gezamenlijk met elkaar 
optrekken: “Het is niet meer alleen aan 
de politiek.”

In het wijkcentrum waren nog meer 
betrokken bewoners aanwezig dan anders 
en was onder andere ook gebiedsmakelaar 
Arie Roos present. Uit deze bijeenkomst 
zijn heel veel ideeën, plannen en wensen 
voortgekomen. Ze zullen allemaal worden 
verwerkt in een plan van aanpak voor 

wethouder Choho. De laatste financiële 
berekeningen worden nu gemaakt, samen 
met Emiel Booij, procesmanager Schoon 
bij de gemeente. Wat betreft de kosten 
denkt Van den Ende dat die wel eens ho-
ger kunnen uitvallen dan de aanvankelijk 
geraamde € 350.000,-. “Dat bedrag was 
alleen gebaseerd op de zijstraten van de 
Albert Cuyp”, licht hij toe. “Nu gaat het over 
de hele Noord-Pijp.”

Aan welke voorstellen moeten we denken? 
Van den Ende: “Een van de ideeën is om de 
schooljeugd bij het afvalprobleem te be-
trekken. Je moet beginnen bij de jeugd, die 
heeft toch de toekomst?” Je kunt samen 
met een bepaalde school afvalopruim-
acties in de wijk organiseren. Een ander 
idee: organiseer een jaarlijkse bijeenkomst 
voor de reinigers. “Die ontvangen vanzelf-
sprekend hun salaris, maar ze mogen best 
een beetje meer waardering krijgen. Wat 
erkenning voor hun werk. Ze doen hun 
best, maar de capaciteit moet vergroot. Ik 
kan me heel goed voorstellen dat ze wel 
eens gedesillusioneerd raken; als je aan het 
einde van de straat bent, staat het aan het 
begin alweer vol met afval.” Een buurtfeest 
dat de reinigers in het zonnetje zet, lijkt 
Van den Ende wel wat.

Ondanks al deze gezamenlijke, positieve 
ontwikkelingen is voor Van den Ende een 
ding het allerbelangrijkste: “De Centrale 
Stad moet De Pijp nu eens echt als een cen-
trumgebied gaan bestempelen. Er is in de 
Noord-Pijp echt wat aan de hand, de boel 
barst hier uit zijn voegen. Als de Noord/
Zuidlijn straks af is, zullen hier steeds meer 
mensen komen. Dan moet het schoon en 
bereikbaar zijn. Eerlijk gezegd ben ik ver-
baasd dat wij als ondernemers en buurtbe-
woners zo hard aan de bel moeten trekken 
voor er iets gebeurd. Als ik het bestuur was, 
had ik me de ogen uit de kop geschaamd. Ik 
had De Pijp niet zo laten verloederen”, zegt 
Van den Ende beslist. Hij vindt de houding 
van het bestuur te afwachtend, terwijl 
iedereen volgens hem juist aandringt op 
meer initiatief: “Pak die handschoen nou 
toch eens op!”

Van den Ende hoopt dan ook dat wet-
houder Choho eind augustus snel zijn hand-
tekening onder het plan zet en er meteen 
actie volgt. De ondernemers, bewoners en 
stadsdeelambtenaren blijven in ieder geval 
niet stilzitten. Ze hebben besloten voortaan 
elke twee maanden bijeen te komen. Van 
den Ende: “We hoeven het niet altijd met 
elkaar eens te zijn, maar we moeten wel 
over alles goed blijven praten. Al pratende 
kom je juist tot een briljante oplossing!” 

Tanja de Vette

Aan het woord: 
bewoonster Gertrude van 
der Ven, tevens deelnemer 
aan het actieplan ‘De 
Schone Pijp’.

“Ondernemers en bewoners zijn inmid-
dels twee keer bij elkaar geweest in Wijk-
centrum De Pijp waar ook ambtenaren 
van Stadsdeel Zuid aanwezig waren om 

over het afvalprobleem in onze wijk te 
praten. Het is echt uniek dat onderne-
mers, bewoners, Stadsdeel Zuid en het 
Wijkcentrum De Pijp als coördinator, op 
deze manier samenwerken. We moeten 
met z’n allen aan de slag om een schone 
Pijp te creëren. De bal ligt niet alleen bij 
Stadsdeel Zuid om met een budget te 
komen, wij – als bewoners en onderne-
mers – moeten ook energie steken in een 
schonere leef- en woonomgeving.

“Dit heeft geleid tot een actieplan, 
vol met voorstellen, ideeën over samen-
werken en budgetvoorstellen. We willen 
het actieplan eind augustus indienen bij 
wethouder Choho en dan zou het per 1 
oktober in werking moeten treden. Het 
plan wordt nu uitgeschreven, dus kan ik 
nog niet met specifieke voorbeelden ko-
men. Maar we hebben het bijvoorbeeld 

gehad over het plaatsen van borden 
waarop duidelijk staat op welke dagen 
en tijden afval mag worden aangeboden. 

Op die borden zou dan ook de hoogte 
van een boete kunnen staan. En uiter-
aard in het Nederlands en Engels, want 
er wonen hier veel expats en er zijn ook 
veel Airbnb-gasten. Ook moet er veel 

‘We moeten met z’n 
allen aan de slag om 
een schone Pijp te 
creëren.‘

lees verder op pagina 5
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Albert Cuyp naast  › WAXX KAPPERS ‹ naast Hutspot      

2

  Van Woustraat 8     
2

  020 - 493 04 92 • www.waxx.nl     

2

  fb.com/waxxamsterdam
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STICHTING STEUNFONDS
BUURT- EN JONGERENWERK  
AMSTERDAM 

- fonds voor sociale initiatieven -

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

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

www.steunfondsamsterdam.nl
e-mail: info@steunfondsamsterdam.nl

Stichting Steunfonds BJA, p/a Orionstraat 205, 1622 BR Hoorn

Maakt u het verschil?  
Ruim 500 kwetsbare Amsterdammers 
zoeken een mentor. Als wettelijk 
vertegenwoordiger in zorgzaken 
maakt u het verschil.

• Bent u van nature integer? • Kunt u zich 
inleven in een ander? • Kunt u 2 keer per 
maand uw cliënt bezoeken? 

Volg dan de eerstvolgende introductie-
cursus op zaterdag 27 augustus of 
zaterdag 17 september.
Let op: aantal plaatsen is beperkt.

Bel Jeanette Krijnen 085-4874085 
of meld u online aan via
mentorschapamsterdam.nl

Reguliersgracht 25 Amsterdam
www.nyingma.nl 020-6205207

Zaterdag 3 sept. 12.00- 16.30
Open Dag: Gratis proeflessen 
Yoga, Meditatie en meer
Maandag 5 t/m vr. 9 sept. 
Alle lessen gratis!
Programma www.nyingma.nl

Ma 5 t/m Do 8 sept.
Nyingma Eetcafe 17.00-19.00 
vegetarische maaltijd € 10,-
gratis films 19.30- 21.30

25 Jaar Reguliersgracht 25

Join us and learn a language 
in Amsterdam city centre 

or on one of our language trips

Dutch ✸ Arabic ✸ French ✸ Greek 
✸ Italian ✸ Spanish ✸ Turkish

Contact us! 
Taalhuis Amsterdam
info@taalhuisamsterdam.nl
+31(0)6-18 11 09 84               www.taalhuisamsterdam.nl

Leer een taal 
bij Taalhuis Amsterdam!

in hartje Amsterdam óf op 
een van onze taalreizen

Nederlands  Engels  Arabisch  Frans
Grieks  Italiaans  Spaans  Turks  Latijn

Zajednica voor 
INTERNATIONALE DANS

Argonautenstraat 13 Amsterdam / 06 12933659
info@zajednica.nl / www.zajednica.nl

BEGINNERSCURSUS 10 lessen 30,00
Open les: di 5 sep 19,00, wo 6 sep 18.30

GRATIS open lessen int. dans: 
op ma, di en wo avond.

Cursussen en Workshops
SCHILDEREN

vincentvanoss.nl
06-23464281
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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.

Al voor 30 euro 
in deze krant?

mail naar 
q.voorn@wijkcentrumdepijp.nl

Bridgecursussen 
Vanaf September - Ervaren docent  -   

o.a. Huis van de wijk Lydia - € 150 voor 
12 lessen - gbaro@hetnet.nl - 

0617145400  

SPAANS
AAN DE ZUIDAS

 Spaans leren met een gediplomeerde Spaanse docente
✦ Groepslessen op diverse dagen, tijden en niveaus
✦ 14 lessen van 90 minuten
✦ Prijs: €150, exclusief lesmateriaal
✦ Locatie: het Huis van de Wijk - A.J. Ernststraat 112

Informatie: mercedes@lingwish.nl / tel. 0654621651

Italiaans leren in Amsterdam?

ItaliaItalia – Istituto di lingua italiana
Open dag 1 en 2 september 2016

Inschrijving is al open!
Gratis lezing, profles, testing

www.italiaitalia.nl
info@italiaitalia.nl

TEL. 06 338 57 359
WG-Plein 100-873 Adam

Op de hoek van de 
Ceintuurbaan en de Ferdinand 
Bolstraat, schuin tegenover 
het nieuwe gebouw 
waarin de ingang van het 
Metrostation is, vraag ik een 
paar voorbijgangers naar hun 
mening over dit opvallende 
bouwwerk.

Mijnheer, heeft u even tijd, ik zou u 
willen vragen wat u van dit nieuwe 
gebouw vindt. Het moet volgens de 
bouwers een nieuw ijkpunt voor de 
stad zijn. ‘Wat een onzin, dit is De Pijp 
en niet het Centrum.’ 

Oh, en wat vindt u van het ge-
bouw zelf? ‘Ik zal u eens wat zeggen. 
Vroeger werd de voetbal wel ‘Het bruine 
monster’ genoemd. Nou, zo noem ik dit 
bouwwerk: het bruine monster!

Dit is anders wel het werk van 
het befaamde architectenteam 
Benthem Crouwel die ook het Cen-
traal Station in Rotterdam heeft 
ontworpen en het nieuwe Stedelijk 

Museum. ‘Dat zal mij een zorg wezen. 
Neem die vieze bruine stenen, die lijken 
nog het meest op aangebrande rogge-
broodjes. D’r zijn hier in De Pijp wel meer 
huizen donker, maar als er eens eentje 
wordt schoongemaakt, sta je te kijken 
wat voor mooie stenen onder het vuil te 
voorschijn komen. Roze en steenrood, 
prachtig! En nou hebben ze hier, juist op 
deze plek zo’n misbaksel neergezet met 
een kleur alsof een enorme diesel er een 
paar jaar met z’n uitlaat tegenaan heeft 
staan spuiten.’

Mijnheer, ik ga u een stukje voor-
lezen uit de brochure van de maat-
schappij die dit heeft laten bouwen.

De architectuur – borduurt in design 
voort op de thematiek van de 19e eeuwse, 
Pijpsiaanse bouw, maar geeft daar wel een 
nieuwe, monumentale interpretatie aan. 
Met een gloednieuw metrostation en ge-
zellige winkels beneden, lijkt het woonge-
bouw Moving Up op een soort uitvergrote, 
nieuwe versie van de oude panden ernaast.

‘Wat een leuterkonterij, als ik zo vrij 
mag zijn. Kijk mijnheer, ik loop hier vaak 
rond en weet u wat ik aan die zogenaam-
de Pijpsiaanse huizen zo prettig vind: het 

zijn allemaal bescheiden huizen, voor ge-
wone mensen. En nu gaan die lui dat uit-
vergroten, monumentaal maken… dan 
wordt het ónbescheiden! Dan verlies je de 
menselijke maat uit het oog. Je voelt je 
compleet overweldigd door zo’n gebouw. 
En nog wat, kijkt u daar eens, je ziet nu 
het zonnetje schijnen op de huizen van 
de Ceintuurbaan. Die bouwers van vroe-
ger wisten dat je die gevels ook een paar 
stukken wit moest geven: wat wit ge-
schilderde stenen, een wit boeideel bij de 
dakgoot en witte kozijnen. Daar worden 
die huizen vrolijk van. En moet je nou es 
naar die bruine klerekast kijken. Het licht 
verdwijnt er gewoon in, mijnheer, vooral 
in dat rare dak.

En die witte kozijnen, die zo in die 
zogenaamde ‘Pijpsiaanse‘ architectuur 
horen, ziet u daar wat van? Om die rare 
grote ramen, zitten notabene bruine lijs-
ten.’

Ik lees u nog even een stukje voor 
uit de brochure, als u nog even tijd 
heeft. 

Het ritme in de raampartijen is hetzelfde 
– alleen dan grootser. Er zijn vergelijkbare, 
mooie details in het metselwerk te vinden 
– alleen dan à la nu.

‘Mooie details in het metselwerk? 
Haha! Als je goed kijkt zie je alleen een 
paar stenen recht en een paar stenen 
averecht. Maar moet je die huizen ver-
derop zien, die mooie boogjes en versie-
ringen. Die vind je overal in De Pijp.

Neem dat huis ertegenover (de andere 
hoek van de Ferdinand Bol en de Cein-
tuurbaan) dat met die dakboeien waar 
Ooievaar en Nachtegaal op staat. Dat is 
ook niet klein maar het heeft de men-
selijk maat, als u begrijpt wat ik bedoel. 
En nu moet ik verder. Veel succes met uw 
artikel.’

Mevrouw, mag ik u vragen wat u 
vindt van dat nieuwe gebouw hier-
tegenover? “Nou ik zou er niet in willen 
wonen. Waarom niet? Dat gebouw heeft 
wat mij betreft teveel capsones. Dat 
roept: ‘hier ben ik en ben ik niet gewel-
dig?“

Mag ik u wat voorlezen uit de bro-
chure van de bouwers?

De bakstenen kap maakt dat het ge-
bouw zich imposant op de voorgrond stelt.

‘Dat zei ik al: capsones. Zoiets past 
helemaal niet in De Pijp. Ik vind het een 
brutale dikzak. En dat dak van die dooi-

ige bakstenen. Het heeft gewoon iets 
griezeligs. En door die grote ramen kan 
iedereen je zien als je een keer in je blote 
kont door het huis loopt. Nee, mij krijg je 
er niet in. Daar heb ik trouwens de centen 
niet voor, haha!’

Mijn volgende voorbijganger laat 
een heel ander geluid horen ‘Wat mij 
zo aanspreekt, is dat dit gebouw allure 
heeft - mooie afwerking en die enorme 
ramen zijn fantastisch. Vooral dat grote 
raam in het schuine dak en dan die ruime 
loggia’s. De stenen vind ik iets te donker 
qua kleur, maar wel weer mooi dat het 
geen betonnen platen zijn. Ik denk ook 
dat deze nieuwbouw – met de ingang 
naar de Noord/Zuidlijn – een duidelijk 
herkenningspunt voor bezoekers is. Er is 
al genoeg lelijke nieuwbouw in De Pijp, 
dit steekt daar gunstig bij af, vind ik. 
Geen dank!

Mevrouw, wat vindt u van dit ge-
bouw? Oh, u studeert bouwkunde, 
dan ben ik bij u aan het goede adres. 
‘Ik woon hier niet, maar fiets hier wel 
vaak langs. Deze bruine reus, wat ik daar-
van vind? Benthem Crouwel…, daar durf 
ik bijna niets over te zeggen. Wie ben ik? 
Maar ja, iets nieuws hoeft helemaal niet 
te lijken op wat er al is – als het maar echt 
mooi is. Echt goede gebouwen passen al-
tijd in de omgeving ook al verschillen ze 
nog zo van de rest van de bebouwing. 
Het gaat niet om een beetje aanpassen 
en opblazen, het gaat om kwaliteit. Of je 
moet niewbouw goed inpassen zoals ar-
chitect Rowin Petersma deed in de Quel-
lijnstraat. Nou u begrijpt me wel.’

Gerard Kind

Nieuw metrostation: nieuw ijkpunt of bruin monster? 

”Maar moet je die huizen verderop zien, die mooie boogjes. Die vind je overal in De Pijp.”

”Neem dat huis ertegenover (...) Dat is ook niet 

klein maar het heeft de menselijk maat.”Het nieuwe metrostation op de hoek van de Ferdinand Bolstraat en de Ceintuurbaan. Foto Maarten Wesselink. Foto's rechts: Gerard Kind
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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 !!!

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

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

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

Goed voor 
2 proeflessen bij:

Amstels Gymnastiek-Vereeniging
Dongeschool, Dintelstraat 5, (hoek Geulstraat), 
ingang rechts (witte deur).

*Meisjes en jongens vanaf 5 jaar:
spel, gym en turnen op woensdagmiddag

*Volwassenen alle leeftijden:
conditietraining, basketbal, voetbal, volleybal, 
gym, yoga en SportyFit50+ op maandag-, 
dinsdag-, woensdag- en donderdag-avonden.

Informatie: www.amstelsgym.nl
Tel. 020-6173772 en 06-413902776
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Buurtboomtuin

Wil jij voor je deur gaan tuinieren in een 
buurtboomtuin? Of samen met je buren 
een buurtboomtuin adopteren? Meld je 
dan aan bij het Natuur&Milieuteam Zuid. 
Zij helpen je graag om De Pijp groener te 
maken. Contact via anna@nmtzuid.nl of 
06-20539406

Watertuinen Fotowedstrijd

De Watertuinen in de Boerenwetering 
liggen er prachtig bij. Om te vieren dat er 
40 nieuwe drijvende tuinen zijn bij geko-
men, schrijven we een fotowedstrijd uit. 
Stuur je foto naar anna@nmtzuid.nl of 
naar Gerard Doustraat 133, 1073VT Am-
sterdam. De foto moet uiterlijk 2 sep-
tember in ons bezit zijn. Wij zetten de 
mooiste foto's op onze facebook-pagina 
en op de Watertuinen-werkochtend van 
zaterdag 3 september wordt de winnaar 
bekend gemaakt. Zie voor een uitgebrei-
de omschrijving: nmtzuid.nl/2016/08/09/
fotowedstrijd-watertuinen/

Wat is de overeenkomst tussen Vincent 
van Gogh, Van Wou, Van Helt Stocade en 
Willem Pastoors? Naar ieder van hen is in 
De Pijp een straat vernoemd. Vincent van 
Gogh is bekend, maar wie was ook al weer 
Van Helt Stocade of Willem Pastoors?

Om meer te weten te komen over de 
persoon naar wie een straat is vernoemd, 
begon fotograaf Paul Fennis in 2013 zijn 
project 'Geef straten een gezicht'. 

Inmiddels hangen er in stadsdeel 
West en de Concertgebouwbuurt al 
verschillende panelen op de gevels met 
portretten en informatie over degene 
naar wie de straat is vernoemd. 

Paul Fennis wil ook graag met zijn 
project in De Pijp aan de slag. Hiervoor 
zoekt hij nog enthousiaste buurtbewo-
ners die dit plan willen ondersteunen, 
want dan heeft het project meer kans 
van slagen. Dit kan door hem toestem-
ming te geven om je naam te laten zet-
ten onder zijn aanvraag bij het stads-
deel. Maar wellicht kun je hem ook op 
een andere manier steunen.

Mail naar paul.fennis@hetnet.nl
Blijf op de hoogte van het project via 

https://www.facebook.com/
geefstrateneengezicht

vooraankondiging 

door wijkcentrum de pijp 
& ostade a'dam

3 oktober 
Wat is democratie?
Een opwarmer van een  

vierdelige reeks, met feiten over de 
democratie en hoe de democratie 

ontstaan is.

28 november 
Micronationalisme. 

Hoe ziet democratie er buiten  
Nederland uit en wat is het eigenrecht?

23 januari 2017 
De rol van het stemrecht 

binnen de democratie. 
Een opmaat naar de verkiezingen  

15 maart van 2017 en 100 jaar  
mannenkiesrecht.

20 maart 2017 
We doen 't zelf wel!

Terug naar De Pijp:  
Wat gaan we zelf doen?

locatie: ostade a'dam,  
van ostadestraat 233d amsterdam 

tickets: € 5

meer info en ticketverkoop:  
www.ostadeadam.nl 

beter en strenger gehandhaafd worden. 
Je zou flex-teams kunnen inzetten die 
zeven dagen in de week De Pijp schoon 
gaan houden. We moeten echt toe naar 
een centrumbeleid wat betreft het op-
halen van afval. Door de Rode Loper is 
De Pijp nu onderdeel geworden van het 
centrum, maar het afvalbeleid sluit hier 
niet op aan.” 

Daarnaast willen we extra voorlichting 
geven om een gedragsverandering bij be-
woners te bewerkstelligen. Ook zou het 
fijn zijn als bewoners elkaar aanspreken 
op hun gedrag. We hebben gemerkt dat 
veel mensen dit moeilijk vinden, omdat 
ze meteen een grote bek terug krijgen. 
Daar willen we verandering in brengen. 
Als er borden staan met duidelijke regels, 
is het voor bewoners ook veel makkelijker 
om andere bewoners aan te spreken als 
ze hun afval buiten de ophaaltijden aan 
de straat zetten. De ondernemers rond 
de Eerste Van der Helststraat hebben een 
groeps WhatsApp en zij spreken elkaar 
nu aan als een ondernemer bedrijfsafval 
verkeerd aanbiedt. Dat geeft echt resul-
taat want het is er een stuk schoner.” 

Willem de Blaauw

Voor Wil Balk zit het werk er in De 
Pijp op. Na 23 jaar sluit ze met pijn 
in het hart haar kledingrepara-
tiebedrijf in de Van Woustraat. De 
huur is te hoog geworden.

 "Ik ga mijn klanten echt missen'', zegt ze. 
Ze vertelt hoe ze in De Pijp is begonnen. 
"Het kledingreparatiebedrijf was nieuw 
voor mij. Ik kwam uit een kledingatelier 
waar ik patronen en modellen maakte. 
Ik heb me snel ingewerkt en het begon 
goed te lopen. Blijkbaar waren de klanten 
tevreden over mijn werk want reclame 
heb ik nooit gemaakt." Wil was graag nog 
een tijdje door gegaan want het werk en 
het contact met de klanten in De Pijp is 
leuk. De kleding die ze komen brengen 
om te laten vermaken, bestaat niet alleen 
uit spijkerbroeken. Ook mooi afgewerkte 
kledingstukken van vroeger komen op 
haar toonbank terecht. “Soms zijn het nog 
kleren van hun ouders en zijn ze er emo-
tioneel aan gehecht.” Ze doet er alles aan 
om deze vakkundig te repareren.. Wil her-
innert zich een klant met een babydoek 
waarin je een pasgeboren kindje wikkelt. 
“Maar de grootmoeder van de baby heeft 
de doek nooit voor haar kleinkind kunnen 
voltooien. Het breiwerk dat in de doek 
was verwerkt heeft mijn schoonzus afge-

maakt want breien is mijn vak niet. Je had 
moeten zien hoe gelukkig de klant was 
toen ze de babydoek kwam ophalen. Dat 
zijn de mooie momenten in dit vak."

Aan stoppen met de kledingreparatie 
denkt Wil nog niet. Ook al komt de pen-
sioensgerechtigde leeftijd dichterbij. "Ik 

heb het er met mijn man wel over gehad 
maar we zijn nog niet toe aan een leven 
achter de geraniums." In Haarlem, waar 
ze woont, heeft ze een betaalbare be-
drijfsruimte gevonden. Met haar man, die 
haar al een aantal jaren assisteert, gaat 
ze door met de kledingreparatie. Vanaf 

24 augustus is de Gouden Schaar op num-
mer 233 aan de Van Woustraat definitief 
gesloten en vertrekt ze met tien verschil-
lende naaimachines en de strijkinstallatie 
naar Haarlem. 

Tekst en foto: Maarten Wesselink

Gedenksteen in het Sarphatipark bij de ingang aan de 1e Sweelinckstraat. De steen is een monument ter ere van geëmigreerde Nederlanders en het is 

ook hondendrinkwaterplaats. Op 17 juni is het monument onthuld. De Pijp Krant komt er in de volgende editie op terug.

Na 23 jaar sluit De Gouden Schaar

Geef straten een gezicht: ook in De Pijp

W I J K C E N T R U M  

D E  P I J P
advies, kennis & ondersteuning
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Kosten stoffering

Veel huurders betalen bovenop 
de kale huurprijs een bedrag aan 
servicekosten aan de verhuurder. 
De verhuurder levert in dat geval, 
behalve de woonruimte zelf, aanvul-
lende diensten aan de huurder. De 
verhuurder mag de redelijke kosten 
van die diensten aan de huurder 
doorberekenen.

De huurder die onlangs het 
spreekuur bezocht betaalde 80 euro 
per maand voor de stoffering van 
de woonruimte. In principe is dat 
toegestaan: de verhuurder hoeft de 
woonruimte immers niet gestoffeerd 
op te leveren. Het is aan de huurder 

zelf om bijvoorbeeld vloerbedekking 
aan te brengen in de woonruimte. In 
dit geval hoefde de huurder dit dus 
niet te doen en betaalde de huurder 
maandelijks servicekosten aan zijn 
verhuurder.

Het bedrag dat de verhuurder in 
rekening bracht zat echter niet in 
de vloerbedekking alleen. Volgens 
de verhuurder was de woonruimte 
aan het begin van de huur helemaal 
geschilderd en ook dat schilderwerk 
was in de servicekosten opgenomen. 
De huurder vroeg zich echter af of 
het schilderwerk ook moet worden 
gezien als 'stoffering'.

Deze vraag werd aan de kanton-
rechter voorgelegd en deze oordeelde 

onlangs dat dit niet het geval is. Vol-
gens de rechter is de verf op de mu-
ren geen 'roerende zaak'. Deze verf zit 
immers vast aan de woonruimte, net 
als  bijvoorbeeld de wandtegels in de 
doucheruimte. De verf maakt daarom 
deel uit van de woonruimte zelf en 
daarvoor wordt de kale huurprijs be-
taald. De verhuurder kan dan niet een 
apart bedrag in rekening brengen 
voor het schilderwerk.

Anders ligt dat voor de vloerbedek-
king. Deze is geen 'vast' onderdeel 
van de woonruimte en wordt wel 
gezien als een 'roerende zaak'. Deze 
kosten mag de verhuurder wel aan 
de huurder, via de servicekosten, 
doorberekenen. De kantonrechter 

acht een afschrijvingstermijn van 10 
jaar redelijk. Nu de vloerbedekking 
bij aanvang van de overeenkomst 800 
euro heeft gekost, mag de verhuurder 
6,67 euro per maand aan de huurder 
doorbelasten.

Gevolg van deze uitspraak is dat de 
huurder over de afgelopen 3 jaar ruim 
70 euro per maand van zijn verhuur-
der moet terugkrijgen. Het loont dus 
vaak de moeite om de servicekosten 
te controleren. Dat hoeft niet per se 
door de rechter te gebeuren, maar 
kan ook via een eenvoudige en goed-
kope procedure bij de huurcommissie.

Guido Zijlstra

Op het spreekuur…

Uw verhuurder is verplicht achterstallig onderhoud aan 
te pakken. Gebeurt dit niet, dan kunt u, eventueel met 
behulp van het Wijksteunpunt Wonen, uw huur laten 
verlagen door bij de huurcommissie achterstallig onder-
houd 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 donder-
dag van 19.30 tot 21.00 uur, Gerard Doustraat 133.

Achterstallig 
onderhoud?

Horizontaal
 1.  Vrouw uit de loterij.
 3.  Dubbel doende is teveel.
 9.  Deze en schaamte.
 11.  Afkickrivier.
 12.  Juridisch niet krom in de polder.
 13.  “O Heer, laat mij de roos raken.”
 15.  Vraag cijfermatig geheimzinnig.
 17.  Beroemd hemellichaam.
 18.  Die lamp gaat aan in je dromen.
 19.  Beginmeisje.
 20.  Die eieren zijn kleiner dan nullen.
 21.  Heelde door al dat nuttigen.

Verticaal
 2.  Die liefjes zijn teveel.
 4.  Vertoont men in de cockpit.
 5.  Venstertje als stoffenmotief.
 6.  Die snoek is de auto van de dominee.
 7.  Maak jij dat geintje?
 8.  Voorkomen door op afstand 
  tegengaan.
 10.  Gevoelsmatig met het epitheel erop.
 14.  Blij zijn met de handjes in de lucht?
 16.  Ledematen zijn niet van de 
  welgestelden.

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 zomereditie: 
Willie Klein, Jozef Israëlskade 

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

door Rikus Spithorst
Bart in De Pijp

The Seafood Bar
Ferdinand Bolstraat

Breng de letters die u vindt bij de 
Romeinse cijfers over naar de on-
derstaande vakjes en ontdek een 
culturele instelling in De Pijp.

I II III IV V VI

1 2 V XXXX                  3 4 5 6 7

XXXX XXXX 8 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX I

9 XXXX XXXX II XXXX 10 VI XXXX 11

XXXX XXXX 12 XXXX

XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

13 III 14

XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

15 16

XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

17 XXXX 18 IV

XXXX XXXX 19 XXXX XXXX XXXX XXXX

20 XXX 21 XXXX XXXX

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

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)

DE PIJP KRANT
zoekt een invaller 
vormgever / creatief dtp-er. 
pijpkrant@wijkcentrumdepijp .nl
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2E JAN STEENSTRAAT
Rond 1900 had Amsterdam een grote 
aantrekkingskracht op jonge kunste-
naars. Velen vonden een onderkomen in 
De Pijp, een 'boheemsch' stukje Amster-
dam met veel cafés, nachtgelegenheden 
en prostitutie. De schilder Leo Gestel was 
een van hen. “Hier voel je dat de wereld 
draait”, zo verwoordde hij zijn keuze voor 
de stad. 

In 1904 betrok hij een zolderkamer in 
de Tweede Jan Steenstraat op nummer 
80, die ooit diende als hooiopslag voor 
de stalhouderij beneden. Het werd een 
prima atelier met een verbinding naar 
de naburige zolder op nummer 82. Di-
verse kunstenaars werkten en/of woon-
den hier. Anderen kwamen geregeld 
langs, zoals de schilders Jan Sluijters en 
Piet Mondriaan, die samen met Gestel 
beschouwd werden als de belangrijkste 
vernieuwers van de schilderkunst in Ne-

derland.
Deze 'Jan Steenzolder' groeide uit tot 

een plek waar veel jonge schilders, beeld-
houwers, architecten, schrijvers, musici 
en journalisten elkaar ontmoetten om 
samen te werken, te discussiëren, muziek 
te maken, te feesten en te drinken.

Op deze prentbriefkaart uit die tijd zien 
we de Tweede Jan Steenstraat vanaf de 
Van Woustraat richting de Amstel. Links 
op de hoek zat de winkel van P. Gijswijt 'in 
koloniale waren'. Je kocht hier voedings- 
en genotmiddelen uit verre landen, zoals 
koffie, thee, cacao, suiker en specerijen. 
Ruim een eeuw later vind je hier bij 'De 
Turk', de winkel van Murat Demir, nog 
steeds buitenlandse producten, zoals 
Turkse lekkernijen en ook weer koffie.

Tekst en prentencollectie: Ton van der Tas | 

Facebook/PrentenVanWeleer

PRENTEN VAN WELEER

VAN WOUSTRAAT

Magda en Gianni Velardi kregen bij het opzetten van hun 'Food Take away'  veel tips van de Italiaanse gemeenschap. Foto: Maarten Wesselink

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 tweede 
aflevering bezoekt ze Magda (56) 
en Gianni (60) Velardi van daMagda 
Gastronomia op nummer 21.

Zonder enige horeca-ervaring maar met 
zin in avontuur kwamen ze vorige zomer 
vanuit Turijn naar Amsterdam. Het plan: 
zelfgemaakt Italiaans eten verkopen. Ze 
waren toe aan iets nieuws; Magda was 
docent Engels, Gianni werkte bij een bank. 
Magda hield van koken en deed dat vaak 
voor vrienden en familie. Dat is natuurlijk 
wel wat anders dan een traiteur runnen, 
maar daar maakten ze zich niet zoveel 
zorgen over. Een bevriend stel had iets ver-
gelijkbaars gedaan. En zonder er al teveel 
over na te denken zijn ze gewoon begon-
nen. Een soort Ik Vertrek, maar dan met 
meer mazzel dan de meesten. 

De keuze voor Amsterdam was snel 
gemaakt. Door de vele vakanties in Ne-
derland waren ze hier al redelijk bekend. 
Even twijfelden ze nog over Leiden, maar 
dat was ze toch iets te klein: een mooi 
centrum, maar daarbuiten was weinig 
te doen. Amsterdam is energiek en jong. 
Bovendien spreekt iedereen hier Engels, 
wel zo handig want Nederlands spreken 
ze niet. 

Het was min of meer toeval dat ze in 
De Pijp terechtkwamen. Ze huurden een 
appartement via Airbnb tot ze een locatie 
en woonruimte zouden  vinden. Het lag 
in De Pijp, maar het had net zo goed in 
de Jordaan kunnen zijn. Ze waren al snel 
verkocht; het was hier lekker druk, met 
een fijne sfeer en veel jonge mensen. De 
Van Woustraat leek ideaal: veel passanten, 
kantoren in de buurt, flink wat toeristen. 
In hun zoektocht naar een geschikte loca-
tie stonden ze op een dag door het raam 
van een leegstaand pand te turen, waar 
inmiddels snckbr zit. Een man die voorbij 
liep, vroeg ze: zoekt u een pand? Hij wees 
ze op nummer 21, aan de overkant van de 
straat. Ze hadden niet gezien dat het leeg-
stond, er hing nog geen te huur-bord. De 
makelaar was op vakantie, maar die had 
zijn koffer nog niet uitgepakt of het was 
geregeld. Er zat ook nog woonruimte bo-
ven, dus ze konden hun geluk niet op. 
De voorbijganger met de gouden tip bleek 
de eigenaar van het Indiase restaurant op 
de hoek van de Stadhouderskade. Hij is nu 
een van hun beste vrienden en heeft ze in 
het begin veel geholpen.

Ze kregen sowieso hulp van alle kanten; 
Amsterdam heeft een grote Italiaanse 
gemeenschap. Daar hadden ze geen idee 
van, maar de ene na de andere Italiaan 
stapte bij ze binnen om kennis te maken 
en de espresso te testen. Van hen kregen 
ze veel tips en advies.  

In principe kookt Magda wat ze altijd al 
voor vrienden en familie maakte – pasta, 
aubergine parmigiana, lasagne, tiramisu 
– maar in het het begin bleek dat best 
een shock. Professioneel koken is toch 
wel even wat anders dan thuis voor de lol 
in de keuken staan. Inmiddels is ze eraan 
gewend en Gianni springt bij waar nodig. 
Een aantal gerechten heeft ze iets aange-

past aan de Nederlandse smaak. Italianen 
eten bijvoorbeeld eerst een gang pasta 
en daarna een gang vlees of vis, maar Ne-
derlanders willen graag alles-in-één. Dus 
serveert ze de gehaktballen die ze altijd 
al maakte nu met tagliatelle. Koken doet 
ze vooral ’s avonds, na sluitingstijd. Ze zijn 
tot 21.00 uur open, dus vroeg naar bed is er 
niet meer bij. Op zondag zijn ze dicht, dan 

hangen ze samen weer de toerist uit. Naar 
het strand, een dagje naar Leiden; je bent 
overal zo. Toch kan ze zich voorstellen dat 
ze ooit teruggaan naar Turijn, naar familie 
en vrienden en de Alpen. Maar voorlopig 
zitten ze hier goed. 

Elise Fikse

daMagda Gastronomia van Magda en Gianni Velardi
nr 21

2e Jan Steenstraat: uitsnede

Rectificatie 
Bij het artikel Kinderspeelplaats op de 
schop in de vorige editie, vermeldt De 
Pijp Krant dat het stadsdeel vragen over 
de komst van de Willibrordusgarage en 
wat dat voor de kinderen in de buurt be-
tekent, niet heeft beantwoord. Dat was 
wel het geval. 

Community Cinétol 
theatrale lezing met muziek
Buurtbewoners en betrokkenen lezen 
samen met zangeres Karima el Fillali 
een selectie verhalen uit de publicatie 
Community Cinétol. Hierin zijn de per-
soonlijke verhalen en herinneringen 

verzameld van gebruikers, bezoekers, 
buren of regelmatige passanten in het 
negentigjarige bestaan van het Cinétol-
gebouw.

zondag 11 september | 13.00 en 15.00 uur 
toegang gratis | aanmelden aanbevolen: 

cinetol@oba.nl / 020-6623184 | 
OBA Cinétol, Tolstraat 160
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Iedere maandag
11:00-12:00  Pilatus les 06-24555590 
12:30-13:15  MbvO gymnastiek 60+
 020-8861070 
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

Iedere dinsdag
10:00-11:30 Babbelen Philip Knijff 
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
19:00-20:15 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
09:30-12:00 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
09:30-11:00 Hatha Yoga 
 06-24754014
09:30-13:00 Tuinclub 
 (di t/m vr) 020-5709640
11:00-12:30 Country Line Dance
 06-85022144
11:00-13:00 Portret tekenen 
 06-29118172
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
10:30-11:15 MbvO-Gymnastiek 60+
 020-8861070
10:00-12:00 Dubbelklik
 020-6764800
10:00-12:00 Babbelen
 Aynur Kaymak
10:00-13:00 Canasta
 020-6369937
11:00-13:00 Handwerken 55+
 020-6966266
11:00-13:30 Samen koken / Samen eten (*)
13:00-14:30 Computerlesgroep (*)
13:00-15:00 Vrouwen aan het Woord 
 Khadija Benhadda
 06-13948900
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 zaterdag
15:00-22:00 Amsterdam Battle Brothers, 
 gamingclub, 1e en 3e 
 zaterdag van de maand
 adambattlebrothers@
 gmail.com

Iedere zondag
14:00-16:30 Talking Circles
 Marianne Kimmel 
 06-25078807 - 1x per maand
14:00-17:00 Salsa, Aniel 06-47166168 
 2e en 4e zondag van de  
 maand 
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
Vliegen Brigade van ervaringsdeskundigen 
spreekuur donderdag 11:00-13:00

Buurtdiensten
020-6794441, 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: Ferdy Lopulalan
Wat: Amsterdam Battle Brothers 
gamingclub 

Voor een buitenstaander lijkt het op 
het eerste gezicht misschien wat gek, 
volwassen mensen die met minia-
tuurfiguurtjes tegen elkaar spelen. 
Deze spelen die de Amsterdam Battle 
Brothers-club elk weekend in het Huis 
van de Wijk organiseert, zijn echter veel 
meer dan dat. De ‘miniature wargames’, 
die bij de club gespeeld worden, zijn 
een sociale en creatieve hobby die door 
velen al jaren met veel enthousiasme 
over de hele wereld wordt beoefend. 
Toch zijn veel liefhebbers vaak alleen 
thuis met hun hobby in de weer, weet 
bestuurslid Ferdy Lopulalan: “We willen 
met onze club spelers juist overtuigen 
om uit hun huis te komen en bij ons te 
komen spelen. Zo kun je binnen je ei-
gen comfortzone nieuwe mensen leren 
kennen.” De club is er voor liefhebbers 
van spellen als Warhammer – Age of 
Sigmar, Warhammer 40K, Star Wars 
Xwing, Star Wars Armada en Dunge-
ons & Dragons Warhammer Fantasy. 
Deze wargames worden gespeeld met 
miniatuurfiguurtjes, die je zelf kunt be-
schilderen. Met deze figuurtjes vormen 
de spelers een leger, waarmee op een 
tafel (of ander groot oppervlak) tegen 
elkaar wordt gestreden. Het speelveld 

wordt aangevuld met terreinstukken, 
zoals schaalmodellen van bergen, 
gebouwen of kastelen. Ook mensen 
die andere wargames willen spelen, 
kunnen altijd contact opnemen. “Onze 
leden komen uit alle lagen van de 
bevolking en leeftijd is ook niet belang-
rijk, als je maar ouder dan veertien jaar 
bent”, zegt Ferdy. Voor hen organiseert 
de Amsterdam Battle Brothers club elk 
weekend clubdagen. De ene week op 
zaterdag, de andere week op zondag. 
Iedereen kan binnenlopen, aanmelden 
is niet nodig. Kosten: € 1,50. Nieuwe 
leden en mensen die de spellen wel 
interessant vinden, maar nog niet 
precies van de hoed en de rand weten 
zijn altijd welkom. Net als mensen die 
alleen komen om hun ‘poppetjes’ te 
beschilderen. Ferdy verwijst voor meer 
informatie naar de Facebookpagina 
van de club (facebook.com/adambat-
tlebrothers/). Voor de toekomst denkt 
hij aan het organiseren van interna-
tionale toernooien, ledenreizen naar 
het buitenland om andere clubs en 
toernooien te bezoeken en ledenreizen 
naar hobbyevenementen. Interesse in 
de Amsterdam Battle Brothers-club? 
Er is nu even een zomerstop, maar in 
september gaan ze weer van start.

Tanja de Vette

In the picture 
Activiteiten van het Huis van de Wijk, toegelicht door 
vrijwilliger Ferdy Lopulalan.

Ferdy Lopulalan, gefotografeerd door Maarten Wesselink

Dubbelklik: 
computercursus 
voor beginners
(10 euro voor 10 
lessen)

Aanrader Rialto: Ants on a Shrimp

In januari 2015 begint het culinaire ge-
nie René Redzepi, de Deense chef-kok 
van het beroemde restaurant Noma in 
Kopenhagen, aan een gewaagd culinair 
experiment. Hij verplaatst zijn werkter-
rein vijf weken naar de Japanse hoofd-
stad Tokio om daar vanuit zijn principe 
(uitsluitend koken met producten uit de 
regio) een culinair hoogstaand 14-gan-

gen menu te creëren. Een menu dat 
recht doet aan zijn positie als chef van 's 
werelds beste restaurant. Dat blijkt niet 
eenvoudig, omdat de meeste plaatselijke 
ingrediënten hem volkomen onbekend 
zijn. De Amsterdamse regisseur Maurice 
Dekkers legde het experiment vast op 
beeld, wat resulteerde in deze spannen-
de food-documentaire. 

Premièredatum: donderdag 1 september 

Wijkcentrum De Pijp organiseert 
drie keer per jaar een computercur-
sus voor beginners. 

Op woensdag 14 september en vrijdag 
16 september start er een nieuwe cursus 
Dubbelklik. De docenten zijn ervaren vrij-
willigers die u graag op weg helpen. De 
kosten zijn bescheiden: u betaalt 10 euro 
voor 10 lessen, inclusief het lesmateriaal. 

De cursus duurt 10 weken en wordt gege-
ven op woensdagochtend of vrijdagoch-
tend. Tussendoor is er ruimte voor een 
korte pauze met koffie of thee. 

Als u wilt weten of Dubbelklik iets 
voor u is, kunt u zich aanmelden voor 
een kennismakingsgesprek Op woens-
dag 31 augustus of vrijdag 2 september 
kunt u van 13:00 tot 15:00 uur vragen 
stellen aan de docenten. Zij bekijken of 

deze cursus geschikt voor u is. 
Kunt u niet naar het kennismakingsge-

sprek komen, maar heeft u wel intersse? 
Neem dan telefonisch contact op met 
Wijkcentrum De Pijp: 020 - 676 48 00. 

De lessen en kennismakingsgesprekken 
vinden plaats in het Huis van de Wijk De 

Pijp, Tweede van der Helststraat 66. 


