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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

Wat te doen met het ‘lelijke’ Afrikahuis?
Bijna dagelijks loop ik, op 
weg naar mijn werk, langs 
het vroegere Afrikahuis op de 
hoek van de Van Ostadestraat 
en de Henrick de Keijserstraat. 
Ik vind het een onaangenaam 
gebouw. Het heeft een koude, 
ontoegankelijke uitstraling. 
De lange muur aan de Van Ostadestraat 
bestaat aan de onderkant uit beton, sta-
len roosters en draadglas. Daar bovenop 
staat een hoge muur zonder ramen. Die  
muur lijkt te zijn bedoeld om de Vijand 
buiten te houden of te verbergen dat 
daarbinnen iets gebeurt dat het daglicht 
niet kan verdragen. Weedplantages, cen-
trum voor vrouwenhandel, geheime ge-
vangenis? De groen bemoste brede toe-
gangstrap die – vreemd – leidt naar een 
paar huisdeurtjes is levensgevaarlijk door 
te smalle treden. De architect, Joop van 
Stigt, heeft daar kennelijk de menselijke 
maat niet laten meedoen in zijn ontwerp.

Casa Migrante
Het souterrain herbergt gelukkig niets 
lugubers maar de sympathieke stichting 
Casa Migrante, die diverse vormen van 
sociale hulp biedt aan Spaanstalige mi-
granten. Ook taallessen ter bevordering 
van de integratie. Bij mijn bezoek heerst 
er grote bedrijvigheid. Maar verder staat 
het grootste deel van het gebouw, waar-
onder de enorme kerkzaal, leeg. Je kunt 
er niets mee doen. Hoe komt dat? Het 
gebouw is een monument! 

Slecht bruikbaar gebouw
In de Telegraaf van 23-5-69 wordt de 
schepping van Van Stigt nog bejubeld 
als een ‘verguld’ stukje van de ‘ellendige’ 
Van Ostadestraat. (De Pijp is dan nog een 
probleembuurt.) Desondanks wil het 
kerkbestuur al in 1973 van het gebouw 
af: de multifunctionele opzet zou niet 

werken, onder meer omdat het gebouw 
te gehorig zou zijn. Het is ook nauwelijks 
te verwarmen. 

Maar het Stadsdeel Zuid wilde het 
gebouw van de beroemde Van Stigt tot 
monument maken van naoorlogse ar-
chitectuur. De eigenaar – het Bisdom 
Haarlem-Amsterdam – wilde dat abso-
luut niet want dan mag je er bijna niets 
aan veranderen. Het is al sedert 2008 
geen kerk meer. Om er iets anders mee 
te kunnen doen zijn waarschijnlijke grote 
ingrepen nodig.

Na jaren van juridisch getouwtrek 
heeft het stadsdeel bij de Raad van State 
in 2014 zijn zin gekregen. Belangrijke  
argumenten van het stadsdeel waren 
onder andere: 

“de stedenbouwkundige waarde van 
het object is gelegen in de wijze waarop 
het zich door hoogte, ritmering van de 
gevel en nadruk op horizontaliteit voegt 

in de stedenbouwkundige structuur van 
de negentiende-eeuwse buurt.”

“Het complex heeft architectonische 
waarde omdat het een representant is 
van het structuralisme.”

Betonnen doolhof van trappetjes
Ik vind het vreemde argumenten: is iets 
een monument omdat het niet misstaat 
in de omgeving of omdat het behoort 
tot een bepaalde stroming? Het gebouw 
staat ook nog op een top-100 van naoor-
logse bouwkunst – maar wat zegt dat 
helemaal? Je zou zeggen dat een mo-
nument toch nog duidelijke andere ver-
diensten moet hebben. Volgens mij zijn 
die er niet aan af te zien. Ik vraag daarom 
toestemming aan de huurder om het ge-
bouw binnen te bekijken. Ik vind het een 
lelijk hol gebouw met de gezelligheid van 
een parkeergarage. De enorme kerkzaal 
oogt duister.

In zijn huidige staat is die onbruikbaar. 
Het stadsdeel erkent dit wel maar meent 
dat er interne aanpassingen mogelijk zijn 
voor isolatie van geluid en warmte. Dat 
mag! Maar heeft dat zin? Kan je er dan 
wat mee? 

Het gebouw heeft de bestemming: 
maatschappelijk, maar van de brandweer 
mogen er, gezien de geringe brandveilig-
heid, niet meer dan vijftig mensen in. Dat 
lijkt me begrijpelijk. De diverse kiezelbe-
tonnen ruimten zijn verbonden door een 
doolhof van smalle stenen trappetjes. Als 
je niet verbrandt, val je wel dood.

Om een paar behoorlijke nooduitgan-
gen te maken, zal je stevig moeten hak-
ken in de hele architectuur. Maar dat mag 
niet bij een monument. 

Dus de eigenaar ziet de investering als 
gevolg daarvan ook niet zitten en iemand 
anders kennelijk ook niet want het ge-
bouw staat al zeven jaar te koop. Hier en 
daar begint het beton te rotten.

Omwonenden: geen goed woord
Van de omwonenden die ik heb gespro-
ken heeft niemand een goed woord over 
voor het gebouw. Een kleine bloemle-
zing: “Lelijk, koud, niet functioneel, past 
niet in de buurt van scholen, verwaar-
loosd, niks mee te doen.”

Maar ja: het stadsdeel wilde er zo 
nodig een monument van maken. Mis-
schien moet het stadsdeel zich nu dan 
ook eens gaan bezighouden met wat je 
er echt in of mee kan doen en hoe dat 
economisch is op te brengen. En als 
men daar niet uit komt, getuigt het van 
gezond verstand het ding te ont-monu-
mentaliseren. 

Dan kan er misschien iets zinnigs mee 
worden gedaan. Hebt u een idee? Laat 
het ons weten op 

pijpkrant@wijkcentrumdepijp.nl

Gerard Kind

Het Afrikahuis op de hoek van de Van Ostadestraat en de Henrick de Keijserstraat. Foto's Maarten Wesselink

Stalen roosters en draadglas.Bemoste toegangstrap. Entree Afrikahuis: doolhof van betonnen trappetjes. Kiezelbetonnen ruimtes.
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Al voor 30 euro 
in deze krant?

mail naar 
q.voorn@wijkcentrumdepijp.nl

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 vrijdag 13 januari.
Let op: aantal plaatsen is beperkt.

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

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.

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

« J’ignore ce que je ne sais pas ! » 

Parijs te ver weg en toch Frans spreken?

Bel 020 679 5290
of kijk op www.defranseles.nl

Ervaren docent geeft privé- en groepsles
bij u in de buurt. Interesse?

CEINTUURBAAN 151
NAAST MC MEUBELEN T/O RIALTO

020 - 4710410
amsterdam@inktspecialist.nl

CARTRIDGE LEEG?

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

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
amstelsgym@gmail.com | 06-2013 1064

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

Eerste proefles gratis!

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

Ben jij op zoek naar een personal trainer in de Pijp?
Wil jij onder professionele begeleiding werken 

aan je gezondheid?

Kijk op www.physicum.nl wat wij jou kunnen bieden en 
maak een afspraak voor een vrijblijvende intake!

Physicum, Sarphatipark 48, Amsterdam.
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Wonen en zorg  in De Poort
Een huis waar je je snel mag en kan thuis voelen. Ook voor revalidatie.

Hugo de Grootkade 18-28, 1052 LS Amsterdam
www.amsta.nl, info@amsta.nl. 
Tel: 020 580 66 00
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Sinds december 2016 is de Eerste van der 
Helststraat fietsvrij. Niet alleen het fiet-
sen door deze straat is nu verboden, maar 
ook het parkeren van al die ‘stalen ros-
sen’. Het Stadsdeel heeft hiertoe besloten 
na vele klachten over de fietschaos. Her 

en der staan nu verbodsborden met de 
waarschuwing dat geparkeerde fietsen 
zullen worden verwijderd. Bij het Sarp-
hatipark staan nieuwe fietsrekken en in 
de Albert Cuypstraat zijn voor de avond-
uren 150 ‘pop up’-parkeervakken gecre-

eerd. ‘Handhavers van het stadsdeel zijn 
de komende tijd dagelijks aanwezig in de 
Eerste van der Helststraat om geparkeer-
de fietsen te verwijderen en daarmee de 
straat fietsvrij te houden’, zo berichtte de 
gemeente via de website. Hoe is het nu, 

ruim twee maanden na invoering van het 
verbod, gesteld met de fietsoverlast? Tijd 
voor een kleine proef op de som.

Een willekeurige, winterse zaterdagmid-
dag. Het is koud, de lucht is grijs. Toch 
lopen aardig wat mensen met volle 
boodschappentassen door de Eerste van 
der Helststraat. Bij de kruising met de 
Govert Flinckstraat staat naast het bord 
‘Welkom in een fietsvrije Eerste van der 
Helststraat!’ een rijtje fietsen. De tekst is 
hierdoor al bijna niet meer te zien. Een 
man komt aangereden, zet zijn fiets voor 
de Koffiesalon en loopt Tjin’s binnen. Ook 
een ouder stel komt aanfietsen. Ze zetten 
hun fietsen op de standaard, maar voor 
de zekerheid blijft de vrouw erbij staan. 
De man loopt naar binnen.

Twee jongemannen komen, met de fiets 
aan de hand, uit de richting van de markt 
lop en. Voor Tjin’s stappen ze echter weer 
op hun fiets en rijden tussen de voet-
gangers door de straat uit. Vlak daarna 
komt plots een bezorger van Deliveroo 
hard vanuit de richting van de markt 
aanfietsen, al zigzaggend de wandelaars 
ontwijkend. Andere bezoekers parkeren 
inmiddels hun fietsen tegen de lege ter-
rastafels van Flinck en de Koffiesalon. Een 

man komt aanfietsen vanuit de Govert 
Flinckstraat en stapt netjes af als hij de 
kruising nadert. Hij stalt zijn fiets daarna 
zowat tegen het verbodsbord aan en 
loopt richting de markt.

Inmiddels is de oudere man weer uit 
Tjin’s gekomen, alwaar zijn vrouw nog 
netjes bij de fietsen wacht. Ze besluiten 
Café Flinck binnen te gaan en kijken ver-
twijfeld naar de geparkeerde fietsen bij 
het verbodsbord. Na enig aarzelen zetten 
ze die van henzelf er toch ook maar naast.

Resultaat van een half uur: zestien 
fietsers. Ongeveer twintig fout gepar-
keerde fietsen. Vier verbodsborden. Nul 
handhavers.

Stadsdeel Zuid laat weten dat tot 
en met 14 februari 98 bonnen uit 
zijn geschreven voor het fietsen 
in de Eerste van der Helststraat. 
Daarnaast zijn in diezelfde periode 
in totaal 94 geparkeerde fietsen 
verwijderd, na minimaal een uur 
van tevoren te zijn gestickerd.

Tanja de Vette

Fout geparkeerde fietsen bij een parkeersverbodsbord op de hoek Govert Flinckstraat/Eerste van der Helstraat. Foto: Tanja de Vette
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FUNERAL QUEST

Een uitvaart die bij u past,
met veel respect voor allen.

Anne-Marie Boogaarts
Telefoon 06 81 81 84 69 (24/7)
Email anne-marie@funeralquest.nl
Website www.funeralquest.nl

Parkeergarage onder Willibrordusplein overbodig?

Het stadsdeel is een groot voor-
stander van een parkeergarage 
onder het Willibrordusplein. Maar 
er zijn buurtbewoners die er an-
ders over denken. De garage moet 
het verlies aan parkeerplaatsen 
compenseren dat ontstaat bij de 
herinrichting van de Van Wou-
straat. Bewoners stellen de vraag 
of die garage nog wel nodig is als 
het particuliere autobezit straks 
afneemt.  

Inspreekrecht
Tijdens de vergadering van de be-
stuurscommissie van het stadsdeel op 
 november, maakten bewoners uit de 
buurt gebruik van hun inspreekrecht. 
Zij vragen zich af hoe noodzakelijk de 
bouw van die garage eigenlijk is. De 
groeiende groep ouderen in de stad 
zal minder met de auto reizen en uit 
onderzoek blijkt bovendien dat jonge-
ren een eigen auto minder belangrijk 
vinden. 

Oude cijfers
Bij de inspreekronde bleek ook dat de 
gemeente Amsterdam zich bij het haal-
baarheidsonderzoek voor de bouw van 
de garage baseert op oude cijfers. Bij 
de herinrichting van de Van Woustraat 
verdwijnen er  parkeerplaatsen in 
plaats van de  parkeerplaatsen die de 
gemeente in het onderzoek noemt. Ook 
wordt er geen rekening gehouden met de 
komst van de garages onder de Boeren-
wetering en in het Asscherkwartier. De 

honderden extra parkeerplaatsen in die 
garages zullen de parkeerdruk in De Pijp 
verminderen. En zelfs zonder die extra 
parkeerplaatsen is er al geen wachttijd 
meer voor een parkeervergunning.

Jaarlijkse verliespost
Ook werden de kosten genoemd. Parkeer-
garages zijn niet rendabel. Ze vormen een 
jaarlijkse verliespost en kunnen zelfs een 
fi nanciële strop worden als ze straks niet 
meer nodig blijken te zijn. Nu al kampt de 
gemeente Amsterdam met onrendabele 
parkeergarages. De vraag werd dan ook 
gesteld waarom je als gemeente meer 
dan  miljoen euro investeert in een ga-
rage als die straks wellicht overbodig is.

 
Geen bouwput 
De inspreekronde was ook een plei-
dooi om van het Willibrordusplein geen 
bouwput te maken. Tijdens de bouw 
hebben kinderen in de buurt (ook school-
kinderen) geen plek meer om te spelen. 
Nu wordt er de hele dag door gespeeld en 
gesport: overdag fungeert het als school-
plein en ‘s avonds wordt er gevoetbald en 
gebasketbald. Moskeebezoekers en se-
nioren van het Amstelhuis zitten op een 
bankje toe te kijken en van de sfeer te ge-
nieten. Het is een plein met een mix van 
bewoners waar je als bestuurder alleen 
maar van kunt dromen en niet zomaar de 
schop in zet.   

Zelfrijdende auto
Ook werd de zelfrijdende auto genoemd. 

Een nieuw fenomeen dat net als het in-
ternet ons leven ingrijpend zal verande-
ren. En als het particuliere autobezit in de 
stad daardoor daalt, is de kans groot dat 
met de bouw van parkeergarages miljoe-
nen euro's verdwijnen in een bodemloze 
put. 

Geen gehoor 
Bij het stadsdeel vonden de insprekers 
geen gehoor. De VVD, PvdA en D', die 
samen het dagelijks bestuur vormen, 
verklaarden helemaal niets voor ze te 
kunnen betekenen. De parkeergarage is 
een project van de gemeente Amsterdam 
en die is verantwoordelijk voor inspraak 
en participatie. De insprekers kregen 
het advies met hun bezwaren naar de 
gemeenteraad te gaan. Misschien heb-
ben ze meer kans om daar te worden 
gehoord.  

Bedroevend
Burgemeester Van der Laan twijfelt over 
de noodzaak van ondergrondse parkeer-
garages. Volgens wethouder Paternotte 
(D) zullen auto's door de komst van de 
zelfrijdende auto in de toekomst meer 
hobby dan noodzaak zijn. Blijft de vraag 
of het tij nog op tijd kan worden ge-
keerd. Zou het niet bedroevend zijn als 
de inwoners van Amsterdam straks de 
rekening moeten betalen voor de bouw 
van ondergrondse parkeergarages die 
uiteindelijk waardeloos blijken te zijn?

Maarten Wesselink

Basketballer in actie op het Willibrorduspleintje bij de Ceintuurbaan. Foto: Maarten Wesselink

CEINTUURBAAN 151
NAAST MC MEUBELEN T/O RIALTO

020 - 4710410
amsterdam@inktspecialist.nl

CARTRIDGE LEEG?
Voor EXPATS zoeken wij te huur 

fl ats, huizen en villa’s
in Amsterdam, Amstelveen en omgeving

AMSTERDAM HOUSING
INFO@AMSTERDAMHOUSING.NL 

TEL (020)6717266
WWW.AMSTERDAMHOUSING.NL

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

Eerste proefl es gratis!

Nordic Walking in 
het Vondelpark!
Trainingen & Cursussen Beweeg-Mee…
Wandelbootcamp
Vrijdag . uur Ingang Amstelveense weg
W: Sportwandelschool.nl Tel: -
E: Info@sportwandelschool.nl Doen !!!

Verhuur uw woning veilig en snel!
leegstandswet - kamerverhuur - expats

Neem vandaag nog contact op:
123Wonen Amsterdam
Verhuren@123Wonen.nl
Tel. 088 - 700 99 99

Cursussen en Workshops
SCHILDEREN

vincentvanoss.nl
06-23464281
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Wonen en zorg  in De Poort
Een huis waar je je snel mag en kan thuis voelen. Ook voor revalidatie.

Hugo de Grootkade 18-28, 1052 LS Amsterdam
www.amsta.nl, info@amsta.nl. 
Tel: 020 580 66 00

Sinds 1 januari is het Wijksteunpunt Zuid 
overgegaan in de Stichting !Woon. Sebasti-
aan Capel, voorzitter van de bestuurscom-
missie Zuid, heeft in bijzijn van bewoners 
en medewerkers het kantoor heropend 
om de start van !Woon te vieren. Stich-

ting !Woon blijft huurders en eigenaar/
bewoners in Zuid informeren en adviseren, 
en kan dit door de bundeling van exper-
tises nu stadsbreed doen. Daarbij kunnen 
mensen nu ook terecht voor vragen over 
erfpacht en het activeren van VvE ś. En ze 
kunnen een bezoek van een energiecoach 
aanvragen om (deels gratis) energiebe-
sparingsproducten aan te brengen en te 
adviseren over energiebesparing. 

In het huis van de Wijk De Pijp was op donderdag 9 februari een bijeenkomst van de G 250 Werkt! 

In verschillende werkgroepen zoeken bewoners, ondernemers, ambtenaren, en politici samen 

naar oplossingen voor problemen in De Pijp. Hiermee kijkt iedereen vanuit zijn eigen positie naar 

wat die kan bijdragen. Op hallodepijp.nl zijn de resultaten te lezen van de verschillende werkgroe-

pen: De Pijp autoluw; Ontmoetingsruimte in De Pijp; Gastvrij De Pijp, helpen met integratie van 

statushouders; Resultaten buurtenquête en invloed op gebiedsplan; Sarphatipark van de buurt. De 

G250 is een initiatief van Wijkcentrum De Pijp in samenwerking met Stadsdeel Zuid. Foto: Maarten 

Wesselink

Van ‘Wijksteunpunt Wonen’ naar ‘Stichting !Woon’ Bijeenkomst ‘G250 werkt!’ goed bezocht Nachtwerk

Sebastiaan Capel, voorzitter Bestuurscommissie Zuid (links) ‘opent‘ Stichting !Woon.     

1 maart 3:38 uur, Ferdinand Bolstraat. Foto: 

Maarten Wesselink
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Doe iets goeds, 
Voel u goed! 
Keuze uit 1000 en 1 vrijwilligersvacatures in 
heel Amsterdam. Kijk op www.vca.nu/eenlevenlang 
bel 020-5301220 of kom bij ons langs.

VCA_KRANT_eenlevenlang_90x130_V2.indd   1 04-07-16   13:27

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

Thuiszorg
Nodig?

• coaching- en mindfulnesstrajecten 
  voor individuen en teams
• privélessen en groepscursussen  
  mindfulness meditatie

P I T !

Manage je energie & Realiseer je doelen 
 Voor meer levensvreugde !

People in transformation

NLP Coaching & 
Mindfulness meditatie  

www.pitprojecten.nl

BASISCURSUS MINDFULNESS MEDITEREN
Start ma 13 febr 2017, Veemkade (aan ‘t IJ)

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…
Wandelbootcamp
Vrijdag 10.30 uur Ingang Amstelveense weg
W: Sportwandelschool.nl Tel: 0229-239447
E: Info@sportwandelschool.nl Doen !!!

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

Verhuur uw woning veilig en snel!
leegstandswet - kamerverhuur - expats

Neem vandaag nog contact op:
123Wonen Amsterdam
Verhuren@123Wonen.nl
Tel. 088 - 700 99 99

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

Advocaat Margy Lettinga 
te Ouderkerk a/d Amstel 

(Amsterdam)

Straf, Familie en Jeugd Recht

M: 06 - 5434 0798
E: advocaat.lettinga@planet.nl

I: www.advocaat-lettinga.nl

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

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

www.zelfhelp.nl / info@zelfhelp.nl

DCN Groep BV zoekt regelmatig 
Enthousiaste Representatieve 
Schoonmakers/sters
Voor diversen objecten in Amsterdam
Goede beheersing van de Nederlandse Taal
Bel tijdens kantoor uren 0346-550083 
of mail info@dcngroep.nl

zo 18 dec 14.00 – 16.00 uur (vrij entree)  
Filmvertoning: Lezing Benjamin Creme (Nagoya 
2010) met korte inleiding en nabespreking. 
Wat houdt de toekomst in voor de mensheid 
en onze planeet? Benjamin Creme’s Meester en 
Wereldleraar Maitreya hebben geen twijfel dat 
de mensheid op de drempel van een nieuwe 
beschaving staat die we zelf gaan bouwen, met 
Hun wijze raad, inzicht en inspiratie. 
Locatie: De Roos, P.C. Hooftstraat 183, Amsterdam.

do 22 dec 20.00 – 21.30 uur (vrij entree) 
Workshop: Transmissie-meditatie Een groepsme-
ditatie voor de Nieuwe Tijd. Een krachtige vorm van 
dienstbaarheid en persoonlijke groei. 
Locatie:  Informatiecentrum Share Nederland,  
 2e Oosterparkstraat 322. Openingstijden: di t/m vr 
11.00 – 16.00 uur; ma en za 13.00 – 16.00 uur.  
T 020-694 6262 – www.sharenl.org

- Nederland

HEEFT U HULP NODIG?
Buurtdiensten de Pijp en de Buurtlijn werken sinds  
1 november samen onder de naam Buurtdiensten. 
We zijn bereikbaar 7 dagen per week van 
9.00 uur tot 17.00 uur op telefoonnummer 
020-6794441. Wij bieden een helpende hand aan 
ouderen en buurtbewoners met een beperking. Wij 
kunnen u helpen met de boodschappen, klusjes in 
en rond huis, administratie en eenvoudige com-
puterzaken. Wilt u eens een wandelingetje maken 
of gewoon eens gezellig praten met een van onze 
vrijwilligers? Neem contact met ons op!
Huis van de wijk de Pijp, 
Tweede van der Helststraat 66
T 020-6794441, E buurtdiensten@combiwel.nl

Al voor 30 euro 
in deze krant?

mail naar 
q.voorn@wijkcentrumdepijp.nl
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‘CONTROLE KWIJT?’
Alcohol, drugs, gokken, etc.

ZELFHELPGROEP BUITENVELDERT
 –  (gratis) / -

www.zelfhelp.nl / info@zelfhelp.nl

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

Thuiszorg
Nodig?

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

bjwes@xsall.nl | www.movingthroughmusic.nl
 –    |     

Barbara Wessel
vocal coach

Le Mairekade 3, 1013 CB Amsterdam 
t  06 - 469 50 378  e johanette@kinder-krachtig.nl 

www.kinder-krachtig.nl

Zet 
kinderen 

in hun 
kracht!

Begeleiding en trainingen voor het lerende kind

« J’ftftftftftft cft qftft ftft ftft ftaftft ftaft ! » 

Paftftftft ftft ftftft wftft ftft ftftch Fftaftft ftftftftkftftft

Bftft 020 679 5290
ftf kftftk ftft wwwftftftfftaftftftftftftftftft

Eftftaftftft ftftcftftft ftftftft ftftftftftft ftft ftftftftftftftftft
ftftft ft ftft ftft ftftftftftft ftftftftftftftftftft

Goed voor 
 proefl essen bij:

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

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

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

Informatie: www.amstelsgym.nl
amstelsgym@gmail.com | - 

UITVOERING JOHANNES-PASSION
Op zaterdag 25 maart 20:00 uur zal het koor 

de Amsterdamse Bachvereniging 
o.l.v. Cor Brandenburg 

de mooie Johannes-Passion van J.S. Bach 
uitvoeren in de Vredeskerk, Amsterdam

Info: www.bachamsterdam.nl

Persoonlijke dienstverlening op maat

Huishoudelijke hulp

Gezelschap begeleiding

Zorgadvies

Nancy Rietveld  06 - 37 47 09 51 www.uwassistent.nl

Persoonlijke dienstverlening op maat voor jong en oud

BENT U EEN VERZORGER VAN EEN NAASTE  MET DEMENTIE ? 
DAN IS DIT WAT VOOR U! 
 
Het Amsterdams Ontmoetingscentrum de Pijp van Combiwel biedt ondersteuning en 
begeleiding aan thuiswonende mensen met dementie en hun mantelzorgers. 
Deelnemers van het Ontmoetingscentrum komen in de gelegenheid buurtgenoten te ontmoeten 
en sociale contacten op te doen.  
Het is een plek waar men zich veilig voelt en waar iedereen  welkom is. 
Daarnaast is er een grote verscheidenheid aan vaste programmaonderdelen die aansluiten op 
de talenten of  behoeften van de mensen met dementie. 
 Het  Amsterdams Ontmoetingscentrum de Pijp is open op maandag, dinsdag, woensdag en 
vrijdag. 
 

                           Ontmoetingscentra 3.0  
                                             
Het project “Ontmoetingscentra 3.0”onderzoekt de toegevoegde waarde, effectiviteit en kosten 
van de inzet van drie nieuwe vormen van begeleiding bij dementie aan bestaande 
ontmoetingscentra. Dit is voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. 
De drie nieuwe vormen: 
♦DemenTalent 
♦Dementelcoach 
♦STAR-educatie 
                                               
Het Amsterdams Ontmoetingscentrum de Pijp biedt twee van de drie nieuwe 
begeleidingsvormen aan: 
 
STAR-educatie is een internetcursus voor mantelzorgers, vrijwilligers en professionals over 
dementie, begeleiding en zorg. 
 
Dementelcoach biedt mantelzorgers telefonische ondersteuning op maat. 
In circa 10 gesprekken van 45 minuten met een vaste coach kunt u hart luchten, advies winnen 
of problemen bespreken. De gesprekken zijn gratis. Dementelcoaches zijn professionals op het 
gebied van dementie. Ze zijn specifiek geschoold om u telefonisch te begeleiden. Het is een 
laagdrempelige zorgverlening zonder taboe’s. 
  

                                     
 
Wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden voor STAR-educatie of Dementelcoach 
Neem dan contact op met Joke Bos, leidinggevende Amsterdams Ontmoetingscentrum de Pijp, 
tel: 020-6624754 of email: j.bos@combiwel.nl 
 



LEVEN MET EEN KRAPPE BEURS

'Niemand hoeft echt arm 
te zijn in Amsterdam', zegt 
Victor vol overtuiging. En 
even later: 'Armoede heeft 
niet met geld te maken, maar 
meer met eenzaamheid.' 
Gaandeweg ons gesprek 

wordt duidelijk wat Victor 
precies bedoelt: niet dat 
er geen armoede bestaat, 
maar dat je met een beetje 
handigheid een heel eind 
kunt komen met een krappe 
beurs.

Hoewel het leven aan de arme rand van 
Nederland zijn sporen heeft achtergela-
ten in het gezicht van Victor, twinkelen 
zijn ogen van levenslust. Hij formuleert 
zorgvuldig, lacht veel en straalt steeds 
een enorm optimisme uit. Hij mag dan 
weinig geld hebben, Victor heeft dui-
delijk plezier in het leven. 

Hij heeft een bijstandsuitkering sinds 
1988. Een gevalletje 'langdurig werk-
loos' dus. Wegens gezondheidsklach-
ten heeft hij geen sollicitatieplicht. Dat 
scheelt een hoop druk en gedoe, geeft 
hij meteen toe. 'Na al mijn vaste lasten 
hou ik 200 euro per maand over om van 
te leven. Vijftig per week. Dat lukt aar-
dig, ik maak geen schulden, of in elk ge-
val niet omdat ik teveel uitgeef aan te 
dure spullen.' Hij lacht zijn vriendelijke, 
gulle lach: 'Ik gebruik wel wat midde-
len. Beetje hasj, beetje coke, niet veel 
hoor, zeker niet dagelijks, alleen recre-
atief. Maar ja, dat kost wel wat, dus van 
sparen komt sowieso weinig.'

Als je Victor zo hoort praten lijkt het 
een peuleschilletje, dat leven met een 
smalle beurs. Maar al snel blijkt dat 
hij bepaald geen stilzitter is die pas-
sief afwacht wat er op hem afkomt. 'Ik 
doe veel vrijwilligerswerk,' vertelt hij, 
'vijf dagdelen per week. Ik wil actief 
zijn, mensen om me heen hebben, con-
tacten leggen. Ik werk bij Zero Waste 
Lab, een plek waar bewoners hun afval 
kunnen inzamelen en upcyclen. Som-
mige dagen ruim ik troep op straat op, 
andere dagen sta ik in de winkel. Daar 
brengen mensen bijvoorbeeld hun af-
val, plastic en papier heen. Daarvoor 
krijgen ze waardemunten. Daar kunnen 

ze in de buurt weer dingen voor kopen 
of korting krijgen, bij deelnemende 
winkels. Perfect is dat. Het is één van 
de manieren om verkwisting tegen te 
gaan.'

Dat blijkt een thema dat Victor aan het 
hart ligt. Hij is bijvoorbeeld fervent 
bezoeker van Weet je wel, groente en 
vlees dat over de uiterste verkoop-
datum is maar nog helemaal in orde. 
Zonde om weg te gooien toch!'

Victor weet in de hele stad plekken 
waar je gratis of voor bijna niks kunt 
eten. 'Makom bij de Oranjekerk in De 
Pijp bijvoorbeeld. Geweldige plek. Je 
moet het natuurlijk wel weten te vin-
den. Daarom zijn contacten zo belang-
rijk. Je moet eropuit, je moet je onder 
de mensen begeven.'

En dan stelt hij dus: 'Niemand hoeft 
echt arm te zijn in Amsterdam'. Wat 
hij bedoelt legt hij zo uit: 'We wonen 
in een heel fijne, sociale stad. Er zijn 
geweldig veel goede initiatieven. Van 
allerlei mensen en clubjes. Sommige 
draaien met subsidie, sommige op 
puur vrijwilligerswerk. Maakt me niet 
uit, die plekken bestaan. Ik weet dat 
er mensen zijn die de weg niet weten, 
die de deur niet uitkomen. Daar zit de 
echte armoede. Ik probeer mensen die 
ik tegenkom mee te nemen, ze bewust 
te maken van wat er allemaal mogelijk 
is voor de krappe portemonnee.'

Victor zal zijn eigen enthousiasme en 
vindingrijkheid hard nodig hebben, 
want er wachten hem financieel don-
kere tijden. Vanwege een oud akke-

fietje moest hij een maand de cel in, en 
toen hij terug op vrije voeten was bleek 
zijn uitkering op wonderbaarlijke wijze 
verhoogd te zijn. Victor: 'Dom genoeg 
heb ik verder niet uitgezocht hoe dat 
kwam, ik heb er een halfjaartje lekker 
van geleefd. Bleek dat de ziektekosten-
premie niet meer door de uitkerings-
instantie werd ingehouden, maar door 
mij overgemaakt moest worden. Dat 
geld moet ik nu dus terugbetalen. 134 
euro per maand, plus leges – in elk ge-
val moet ik binnenkort voor een tijdje 
de schuldhulp in. Ik weet nog niet hoe 
dat uitpakt, het kan meevallen. Mis-
schien kom ik wel in aanmerking voor 
de Voedselbank, dat zou in elk geval 
schelen.'

Victors optimisme is ongebroken. 'Ik 
red me wel. Ik ben een ritselaar. Niets 
crimineels hoor, dat is allemaal lang 
geleden. Maar ik heb niet veel nodig. 
Lekker eten, liefst biologisch, dat is 
belangrijk. Ik heb thuis weinig spullen. 
Geen computer bijvoorbeeld, die moest 
ik verkopen. Maar dat is dan weer een 
voordeel van vrijwilligerswerk, daar 
staan computers. Het enige waar ik 
echt verlang en waar ik nu echt geen 
geld voor heb, is weer eens naar mijn 
familie in Portugal te gaan. Hier heb 
ik geen familie meer, daar wel. Dat zou 
prachtig zijn, een paar weken in het 
Zuiden. Misschien komt het ervan, je 
weet niet hoe het loopt!'

Peter Schuite

Victor: ‘Het gaat om eenzaamheid, minder om armoede’
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‘CONTROLE KWIJT?’
Alcohol, drugs, gokken, etc.

ZELFHELPGROEP BUITENVELDERT
 –  (gratis) / -

www.zelfhelp.nl / info@zelfhelp.nl

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

Thuiszorg
Nodig?

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

bjwes@xsall.nl | www.movingthroughmusic.nl
 –    |     

Barbara Wessel
vocal coach

Le Mairekade 3, 1013 CB Amsterdam 
t  06 - 469 50 378  e johanette@kinder-krachtig.nl 

www.kinder-krachtig.nl

Zet 
kinderen 

in hun 
kracht!

Begeleiding en trainingen voor het lerende kind

« J’ftftftftftft cft qftft ftft ftft ftaftft ftaft ! » 

Paftftftft ftft ftftft wftft ftft ftftch Fftaftft ftftftftkftftft

Bftft 020 679 5290
ftf kftftk ftft wwwftftftfftaftftftftftftftftft

Eftftaftftft ftftcftftft ftftftft ftftftftftft ftft ftftftftftftftftft
ftftft ft ftft ftft ftftftftftft ftftftftftftftftftft

Goed voor 
 proefl essen bij:

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

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

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

Informatie: www.amstelsgym.nl
amstelsgym@gmail.com | - 

UITVOERING JOHANNES-PASSION
Op zaterdag 25 maart 20:00 uur zal het koor 

de Amsterdamse Bachvereniging 
o.l.v. Cor Brandenburg 

de mooie Johannes-Passion van J.S. Bach 
uitvoeren in de Vredeskerk, Amsterdam

Info: www.bachamsterdam.nl

Persoonlijke dienstverlening op maat

Huishoudelijke hulp

Gezelschap begeleiding

Zorgadvies

Nancy Rietveld  06 - 37 47 09 51 www.uwassistent.nl

Persoonlijke dienstverlening op maat voor jong en oud

BENT U EEN VERZORGER VAN EEN NAASTE  MET DEMENTIE ? 
DAN IS DIT WAT VOOR U! 
 
Het Amsterdams Ontmoetingscentrum de Pijp van Combiwel biedt ondersteuning en 
begeleiding aan thuiswonende mensen met dementie en hun mantelzorgers. 
Deelnemers van het Ontmoetingscentrum komen in de gelegenheid buurtgenoten te ontmoeten 
en sociale contacten op te doen.  
Het is een plek waar men zich veilig voelt en waar iedereen  welkom is. 
Daarnaast is er een grote verscheidenheid aan vaste programmaonderdelen die aansluiten op 
de talenten of  behoeften van de mensen met dementie. 
 Het  Amsterdams Ontmoetingscentrum de Pijp is open op maandag, dinsdag, woensdag en 
vrijdag. 
 

                           Ontmoetingscentra 3.0  
                                             
Het project “Ontmoetingscentra 3.0”onderzoekt de toegevoegde waarde, effectiviteit en kosten 
van de inzet van drie nieuwe vormen van begeleiding bij dementie aan bestaande 
ontmoetingscentra. Dit is voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. 
De drie nieuwe vormen: 
♦DemenTalent 
♦Dementelcoach 
♦STAR-educatie 
                                               
Het Amsterdams Ontmoetingscentrum de Pijp biedt twee van de drie nieuwe 
begeleidingsvormen aan: 
 
STAR-educatie is een internetcursus voor mantelzorgers, vrijwilligers en professionals over 
dementie, begeleiding en zorg. 
 
Dementelcoach biedt mantelzorgers telefonische ondersteuning op maat. 
In circa 10 gesprekken van 45 minuten met een vaste coach kunt u hart luchten, advies winnen 
of problemen bespreken. De gesprekken zijn gratis. Dementelcoaches zijn professionals op het 
gebied van dementie. Ze zijn specifiek geschoold om u telefonisch te begeleiden. Het is een 
laagdrempelige zorgverlening zonder taboe’s. 
  

                                     
 
Wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden voor STAR-educatie of Dementelcoach 
Neem dan contact op met Joke Bos, leidinggevende Amsterdams Ontmoetingscentrum de Pijp, 
tel: 020-6624754 of email: j.bos@combiwel.nl 
 

Victor: “Bij de Blije Buren kun je gewoon aanschuiven voor een goede maaltijd.”

Boven: BUUV is een buurtmarktplaats voor vraag en aanbod van diensten voor bewoners in Amsterdam Zuid. Diensten als 

koken, gezelschap of boodschappen doen, onder het motto ‘beter een goede BUUV dan een verre vriend’ (www.buuv.nu). 

Rechts: De Gemeente Amsterdam heeft onder het motto ‘pak je kans‘ een groot aantal extra's in petto voor Amsterdam-

mers met een krappe beurs. Deze pagina op www.amsterdam.nl/werk-inkomen/pak-je-kans/ geeft info over het krijgen 

van lesgeld voor bijvoorbeeld een schildercursus voor een (schoolgaand) kind.
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Zorgverzekering

Minder betalen voor
goede zorg
Aanmelden Naar de huisarts, tandarts of het

ziekenhuis. Als u ziek wordt of iets overkomt,

wilt u zeker zijn van goede zorg zonder onver-

wacht hoge kosten. De gemeente biedt

samen met Zilveren Kruis een zorgverzekering

aan voor Amsterdammers met een laag inko-

men en weinig geld. Deze zorgverzekering

heeft een uitgebreide dekking tegen een aan-

trekkelijke premie. U kunt zich tot 31 decem-

ber aanmelden voor deze verzekering. 

U krijgt korting op de premie van de ba-
sisverzekering. Het aanvullende pakket
AV1 is zelfs gratis. Met dit pakket bent u
verzekerd voor onder andere tandart-
skosten, fysiotherapie, brillen en de
eigen bijdrage voor hoortoestellen.Het
wettelijk verplicht eigen risico van
€ 385,- kunt u maandelijks gespreid

vooruit betalen. Zo voorkomt u hoge re-
keningen.

Vergelijk met uw huidige verzekering
Het overzicht van de voorwaarden en
vergoedingen staat op 
www.amsterdam.nl/pakjekans. Hier
kunt u ook de aanvullende pakketten
vergelijken met uw huidige zorgverze-
kering.

Aanmelden
Als u moet overstappen vanuit een an-
dere verzekeraar, dan kunt u aanmelden
tot 31 december. Kijk voor meer infor-
matie, het aanvraagformulier en voor
alle voorwaarden op
www.amsterdam.nl/pakjekans of bel
naar 020 252 6000. Dan ontvangt u het
aanvraagformulier per post. Of ga naar
een financieel spreekuur. Kijk op de
website voor een locatie bij u in de
buurt. Vanaf 25 november staan ook de
premies voor 2017 op de website.

Wat is een laag inkomen en weinig geld?
De Collectieve zorgverzekering is voor alle Amsterdammers met een laag inko-
men en weinig geld. Dus bijvoorbeeld ook als u werkt maar weinig verdient. Of
dat nu in loondienst of als zelfstandige is. In het schema hiernaast kunt u zien of
u voor de verzekering in aanmerking komt.

U hebt geen AOW
Uw situatie Jaarinkomen in 2015 Eigen geld

■ U woont samen met uw partner € 23.450 € 11.790
■ U woont alleen met uw kind of kinderen € 22.656 € 11.790
■ U woont alleen € 18.125 € 5.895

U hebt AOW
Uw situatie Jaarinkomen in 2015 Eigen geld

■ U woont samen met uw partner € 23.566 € 11.790
■ U woont alleen met uw kind of kinderen € 21.497 € 11.790
■ U woont alleen € 17.061 € 5.895

loop binnen met de stadspas

Paleis Soestdijk 

Stadspas

Vanaf december 2016 bent u welkom op Paleis Soestdijk! Tijdens uw bezoek leert u
het paleis waar Prins Bernhard en prinses Juliana lange tijd hebben gewoond kennen.
De originele sfeer is zoveel mogelijk behouden gebleven. Het gebouw is authentiek en
bijna zeventig jaar intensief bewoond. Dit maakt het tot een kwetsbaar onderdeel van
ons cultureel erfgoed. In het paleis kunt u deelnemen aan één van de gratis rondlei-
dingen. 

Geldig: 1 december 2016 tot en met 31 maart 2017, van vrijdag t/m zondag en 
tijdens de schoolvakanties LET OP: Niet geldig tijdens evenementen
Stadspasprijs: gratis incl. parkeren (normale prijs € 18,50 incl. parkeren)
Kaartverkoop: aan de kassa
Adres: Amsterdamsestraatweg 1, Baarn
Meer info: www.paleissoestdijk.nl 
U kunt van deze aanbieding gebruik maken als er op uw Stadspas 
een groene stip of blauwe ruit staat.

Wilt u weten waar u nog meer korting krijgt met uw Stadspas, 
kijk dan op www.amsterdam.nl/stadspas
Telefoon: 020 252 6000  (8.30-17.00 uur).
Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. 
Wijzigingen voorbehouden.

Delamar Theater
Brooke (Tjitske Reidinga) keert na jaren
terug naar haar familie. In haar reiskoffer
heeft ze haar boek dat zal verschijnen
over de tragische gebeurtenissen die het
gezin uit elkaar hebben doen spatten.
Deze publicatie dreigt het imago van het
Amerikaanse gezin in één klap teniet te
doen. Maar dan wordt Brooke totaal ver-
rast door het explosieve geheim van deze
familie.

Geldig: 1 tot en met 18 december
Stadspasprijs: € 5 voor 2e en 3e rang
(normale prijs van € 24,50 tot € 36,50) 
Kaartverkoop: aan de kassa van het
DeLaMar Theater
Adres: Marnixstraat 402
Meer info: www.delamar.nl
U kunt van deze aanbieding gebruik
maken als er op uw Stadspas een
groene stip staat.

€ 5

Gratis

Foto Ed Blaas
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Stadspas

Unive Gymgala EYE Filmmuseum 

Beleef op 28 december in de Ziggo Dome de unieke ge-
nerale repetitie van de 20e editie van het Univé Gym
Gala. Een spectaculaire show 
met olympische turnteams en tal van wereldwijde ster-
ren op gebied van dans, acrobatiek en showsport. Je ziet
o.a. Sanne Wevers en Epke Zonderland. Voorafgaand
aan de show is er speciaal voor kinderen de Gym Expe-
rience. Ze komen zelf in actie tijdens een ontdekkings-
reis door de Ziggo Dome met gym-, turn-, en
springtoestellen. 

Gratis

A’DAM LOOKOUT

Meervaart 

Aan het rijtje Eiffeltoren, Fernsehturm en London Eye
is een Nederlands uitkijk-icoon toegevoegd: Voor de
waaghalzen onder ons heeft LOOKOUT een extra adre-
nalinekick in petto: 
op het dak prijkt Europa’s hoogste schommel. 
Zie de website van LOOK OUT voor aangepaste ope-
ningstijden tijdens de feestdagen.

De hele maand december kunt u voor € 2,50 naar een
voorstelling naar keuze in de Meervaart!
Een greep uit het aanbod: A Chorus Line, Intoucha-
bles, Den Boy, Jon van Eerd, Swan Lake, Watske-
beurt, themusical en meer! Bekijk het hele aanbod
van december op www.meervaart.nl en reserveer
snel! Let op: de actie is ook geldig op alle jeugdvoor-
stellingen.

Geldig: 1 tot en met 31 december
Stadspasprijs: € 2,50 voor een voorstelling 
naar keuze (normale prijzen variëren van € 6 tot 
€ 48,50) 
Kaartverkoop: aan de kassa of via 
kaartverkoop@meervaart.nl
Adres: Meer en Vaart 300
Meer info: www.meervaart.nl
U kunt van deze aanbieding gebruik 
maken als er op uw Stadspas een groene 
stip of blauwe ruit staat.

€ 2,50

In de maand december kunt u voor € 1 naar de film in EYE en krijgt u
gratis toegang tot de vaste presentatie én de tentoonstelling Celluloid.
EYE vertoont in december een breed scala aan films, waaronder ook
prachtige kinderfilms. In de internationale groepstentoonstelling 
Celluloid blazen kunstenaars het analoge filmmateriaal nieuw leven in.

Geldig: 1 tot en met 31 december 
Stadspasprijs: € 1 voor een film naar keuze (normale prijs € 10), 
tentoonstelling gratis (normale prijs € 10)
Kaartverkoop: aan de kassa (online reserveren niet mogelijk)
Adres: IJpromenade 1
Meer info: www.eyefilm.nl
U kunt van deze aanbieding gebruik maken als er 
op uw Stadspas een groene stip staat.

loop binnen
met de stadspas
aanbiedingen december

€ 1

Nieuwe Stadspas!
Begin september heeft u een nieuwe Stadspas ontvangen. 
Op uw nieuwe Stadspas staat een groene stip of blauwe ruit.
Voortaan staat bij de aanbieding die voor u geldt een 
groene stip of een blauwe ruit. Zo kunt u snel en duidelijk 
zien van welke aanbiedingen u gebruik kunt maken. 
Kijk op www.amsterdam.nl/stadspas voor het complete
aanbod. Let goed op de voorwaarden van de aanbiedingen.

Amsterdam Light Festival 

Donkere wintermaanden zijn in Amsterdam verleden tijd dankzij
Amsterdam Light Festival. Tijdens dit jaarlijkse festival toveren he-
dendaagse, internationale lichtkunstenaars Amsterdam om tot een
ware lichtstad.  Met uw Stadspas kunt u voor slechts € 5 een rondvaart
langs alle kunstobjecten maken. Let op! De rondvaart is uitsluitend
mogelijk als u vooraf boekt. 

Geldig: van 1 t/m 16 december 2016 en van 9 t/m 20 januari 2017
LET OP: niet in de weekenden 
Stadspasprijs: € 5 (normale prijs € 20) 
Reserveren: via www.amsterdamlightfestival.com/stadspas 
Meer info: www.amsterdamlightfestival.com
U kunt van deze aanbieding gebruik maken als er 
op uw Stadspas een groene stip staat.

€ 5

Geldig: 1 tot en met 31 december 
Stadspasprijs: € 2,50 (normale prijs premium ticket €15)
Kaartverkoop: aan de kassa
Adres: Overhoeksplein 5
Meer info: www.adamlookout.com
U kunt van deze aanbieding gebruik maken 
als er op uw Stadspas een groene stip staat.

Geldig: 28 december om 19.00 uur (deuren open om
17.00 uur)
Stadspasprijs: gratis (normale prijs € 32,50)
Kaartverkoop: www.kngu.nl/stadspas 
Adres: Ziggo Dome, de Passage 100 
Meer info: www.gymgala.nl
U kunt van deze aanbieding gebruik maken 
als er op uw Stadspas een groene stip staat.

LEVEN MET EEN KRAPPE BEURS

In maart voor € 2 naar een 
concert of voorstelling naar 
keuze. Ensemble Lumaka speelt 
muziek uit de jaren dertig. En 
Choreografe Alida Dors presen-
teert haar dansvoorstelling True 
Colors.
Geldig: 3 t/m 26 maart Stads-
pasprijs: € 2 (normale prijs  
€ 13,50 tot € 16) Kaartverkoop: 
aan de kassa Adres: Anton de 
Komplein 240 Meer info: www.
bijlmerparktheater.nl of bel  
020 311 3933

Bij het GVB krijgt u bij aanschaf van € 5 reistegoed een anonieme OV-
chipkaart ter waarde van € 7,50 cadeau. Kinderen betalen slechts € 1.
Stadspasprijs: Volwassenen: € 5 (normale prijs € 12,50), Kinderen 4 t/m 
11 jaar: € 1 (normale prijs € 12,50) Kaartverkoop: GVB Ticket en Infor-
matiebalies: CS, Station Bijlmer ArenA, Station Zuid en Station Lelylaan 
Info: www.amsterdam.nl/stadpas

Bij Restaurant GEEF vult u niet alleen uw maag, maar ook uw 
hart! Als iemand meer betaalt dan het menu kost, wordt dit 
gebruikt om een maaltijd weg te geven aan iemand anders.
Geldig: 1 t/m 30 april Stadspasprijs: Driegangendiner€ 7,50 
(normale prijs € 22,50) Reserveren: via de website of 020 334 
8497 Adres: Willemsstraat 16 Info: www.geefamsterdam.nl

Een anarchistisch hiphop-sprookje voor volwassenen. Gooi Monty Python, de Muppets, 
South Park en The Wizard of Oz in de blender en mix er de hits van De Jeugd van Tegen-
woordig doorheen.
Geldig: 4, 5 en 6 april Stadspasprijs: € 5 (normale prijs € 19,50 tot € 29,50) Kaartver-
koop: aan de kassa Voorverkoop: vanaf 28 februari Adres: Marnixstraat 402 Meer info: 
www.delamar.nl

Na een rit langs de bollenvelden kunt u ‘s middags op eigen gelegen-
heid ontspannen in het park. Geniet van de bloemenshows en de plan-
ten. Let op: reserveren verplicht!
Geldig: 1 t/m 30 april Stadspasprijs: € 5 (normale prijs € 29,50) OP=OP! 
Inclusief vervoer per luxe touringcar en entree tot de Keukenhof Meer 
info en reserveren: www.dds-amsterdam.nl/stadspas

aanbiedingen maart en april

€ 2   

€ 5 € 5 

€ 7,50 € 5
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Zorgverzekering

Minder betalen voor
goede zorg
Aanmelden Naar de huisarts, tandarts of het

ziekenhuis. Als u ziek wordt of iets overkomt,

wilt u zeker zijn van goede zorg zonder onver-

wacht hoge kosten. De gemeente biedt

samen met Zilveren Kruis een zorgverzekering

aan voor Amsterdammers met een laag inko-

men en weinig geld. Deze zorgverzekering

heeft een uitgebreide dekking tegen een aan-

trekkelijke premie. U kunt zich tot 31 decem-

ber aanmelden voor deze verzekering. 

U krijgt korting op de premie van de ba-
sisverzekering. Het aanvullende pakket
AV1 is zelfs gratis. Met dit pakket bent u
verzekerd voor onder andere tandart-
skosten, fysiotherapie, brillen en de
eigen bijdrage voor hoortoestellen.Het
wettelijk verplicht eigen risico van
€ 385,- kunt u maandelijks gespreid

vooruit betalen. Zo voorkomt u hoge re-
keningen.

Vergelijk met uw huidige verzekering
Het overzicht van de voorwaarden en
vergoedingen staat op 
www.amsterdam.nl/pakjekans. Hier
kunt u ook de aanvullende pakketten
vergelijken met uw huidige zorgverze-
kering.

Aanmelden
Als u moet overstappen vanuit een an-
dere verzekeraar, dan kunt u aanmelden
tot 31 december. Kijk voor meer infor-
matie, het aanvraagformulier en voor
alle voorwaarden op
www.amsterdam.nl/pakjekans of bel
naar 020 252 6000. Dan ontvangt u het
aanvraagformulier per post. Of ga naar
een financieel spreekuur. Kijk op de
website voor een locatie bij u in de
buurt. Vanaf 25 november staan ook de
premies voor 2017 op de website.

Wat is een laag inkomen en weinig geld?
De Collectieve zorgverzekering is voor alle Amsterdammers met een laag inko-
men en weinig geld. Dus bijvoorbeeld ook als u werkt maar weinig verdient. Of
dat nu in loondienst of als zelfstandige is. In het schema hiernaast kunt u zien of
u voor de verzekering in aanmerking komt.

U hebt geen AOW
Uw situatie Jaarinkomen in 2015 Eigen geld

■ U woont samen met uw partner € 23.450 € 11.790
■ U woont alleen met uw kind of kinderen € 22.656 € 11.790
■ U woont alleen € 18.125 € 5.895

U hebt AOW
Uw situatie Jaarinkomen in 2015 Eigen geld

■ U woont samen met uw partner € 23.566 € 11.790
■ U woont alleen met uw kind of kinderen € 21.497 € 11.790
■ U woont alleen € 17.061 € 5.895

loop binnen met de stadspas

Paleis Soestdijk 

Stadspas

Vanaf december 2016 bent u welkom op Paleis Soestdijk! Tijdens uw bezoek leert u
het paleis waar Prins Bernhard en prinses Juliana lange tijd hebben gewoond kennen.
De originele sfeer is zoveel mogelijk behouden gebleven. Het gebouw is authentiek en
bijna zeventig jaar intensief bewoond. Dit maakt het tot een kwetsbaar onderdeel van
ons cultureel erfgoed. In het paleis kunt u deelnemen aan één van de gratis rondlei-
dingen. 

Geldig: 1 december 2016 tot en met 31 maart 2017, van vrijdag t/m zondag en 
tijdens de schoolvakanties LET OP: Niet geldig tijdens evenementen
Stadspasprijs: gratis incl. parkeren (normale prijs € 18,50 incl. parkeren)
Kaartverkoop: aan de kassa
Adres: Amsterdamsestraatweg 1, Baarn
Meer info: www.paleissoestdijk.nl 
U kunt van deze aanbieding gebruik maken als er op uw Stadspas 
een groene stip of blauwe ruit staat.

Wilt u weten waar u nog meer korting krijgt met uw Stadspas, 
kijk dan op www.amsterdam.nl/stadspas
Telefoon: 020 252 6000  (8.30-17.00 uur).
Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. 
Wijzigingen voorbehouden.

Delamar Theater
Brooke (Tjitske Reidinga) keert na jaren
terug naar haar familie. In haar reiskoffer
heeft ze haar boek dat zal verschijnen
over de tragische gebeurtenissen die het
gezin uit elkaar hebben doen spatten.
Deze publicatie dreigt het imago van het
Amerikaanse gezin in één klap teniet te
doen. Maar dan wordt Brooke totaal ver-
rast door het explosieve geheim van deze
familie.

Geldig: 1 tot en met 18 december
Stadspasprijs: € 5 voor 2e en 3e rang
(normale prijs van € 24,50 tot € 36,50) 
Kaartverkoop: aan de kassa van het
DeLaMar Theater
Adres: Marnixstraat 402
Meer info: www.delamar.nl
U kunt van deze aanbieding gebruik
maken als er op uw Stadspas een
groene stip staat.

€ 5

Gratis

Foto Ed Blaas

LEVEN MET EEN KRAPPE BEURS

Gallerie Gabriel Rolt
Tolstraat 84
Peter Schuyff: Sculptures
Beelden van deze internationaal gelauwerde, 
Nederlands-Amerikaanse alleskunner.
t/m 8 april, wo-za van 12 tot 18 uur. 
Info: 020-2215852  

GRIMM Gallerie
Frans Halsstraat 26
Miguel Ibáñez: Arqueología emocional II 
Prachtige sculpturen, beschilderde boeken, 
wandreliëfs, olieverfschilderijen en een nieuwe 
serie astekeningen van deze Spaanse meester.
t/m 15 april, do-za van 11 tot 17 uur. 
Info: 020 - 6 752 465

Oranjekerk
2e Van der Helststraat 1-3
Iedere twee weken een gezellige en lekkere 
warme maaltijd. 
Komende data: 23 maart; 6 en 20 april.
Aanvang: 20 uur. Kosten: 4,50 euro
Aanmelden: Christine van den End, 
06 – 49718486

Wijnbar Paulus
Ceintuurbaan 348
Bijbelverhalen in het café. Gelovigen, ongelo-
vigen en andersgelovigen lezen verhalen uit de 
Bijbel vanuit cultuurhistorisch en literair perspec-
tief. Thema: het Scheppingsverhaal.
Zo 12 maart: aanvang: 20 uur. 
Gratis toegang.

OBA Cinétol
Tolstraat 160
Tolshow: Literaire talkshow. Roos van Rijswijk en 
Gustaaf Peek praten over hun (en elkaars) werk, 
schrijfwijze en inspiratiebronnen.
Wo 15 maart: aanvang: 21.30 uur. 
Toegang: 5 euro; gratis met OBA-pas.

Gratis concerten

Concertgebouw
Iedere woensdag om 12.30 uur is er een gratis 
lunchconcert in het Concertgebouw. Kijk voor de 
actuele programmering op concertgebouw.nl/
gratis-lunchconcerten. Hier alvast een overzicht:

  8 maart: Openbare repetitie Concertgebouw
 orkest, o.l.v. Herbert Blomstedt.
	15 maart: Ensemble van het Utrechts 

Conservatorium. Danna Paternotte (viool) 
en Marijke Mulder (viool) spelen werk van 
Dohnányi en Telemann.
	22 maart: Fancy Fiddlers, jonge viool- en 

cellotalenten o.l.v. vioolpedagoge Coosje 
Wijzenbeek.
	29 maart: Tessa Lark (viool), Peter Klimo 
 (piano)
	5 april: Duo Moksha. Esther Kuiper 
 (mezzosopraan) en Florent Mourier (piano).
	12 april: Peter van der Zwaag 
 (Maarschalkerweerdorgel) 
	20 april (donderdag!): Openbare repetitie 
 Concertgebouworkest, o.l.v. Iván Fischer 
	26 april: JongNBE. Aankomende toptalenten 
 van het Nederlands Blazers Ensemble.

Stopera
Iedere dinsdag om 12.15 uur is er een gratis 
lunchconcert in de foyer van het Nationale Opera 
& Ballet.
	7 maart: Dutch National Opera Academy 

	14 maart: Oleksandra Lenyshyn (sopraan) en 
 Brian Fieldhouse (piano)
	21 en 28 maart: concerten in het Opera 
 Forward Festival
	4 april: blazers uit Het Balletorkest spelen werk 
 van Rossini
	11 april: Aristos Kwartet
	25 april: The Herengracht Young Artist 
 Development Studio

Gratis cultuur met stadspas

Stedelijk Museum 
Museumplein 10
020 573 2911
www.stedelijk.nl 

Van Gogh Museum  
Museumplein 6
020 570 5200
www.vangoghmuseum.nl

Hermitage
Amstel 51
020 530 8755
www.hermitage.nl

Amsterdam Museum 
Kalverstraat 92
020 523 1822
www.amsterdammuseum.nl

Foam
Keizersgracht 609
020 551 6500
www.foam.org/programma

Cobra Museum voor Moderne Kunst
Sandbergplein 1 
1181 ZX Amstelveen
020 547 5050
www.cobra-museum.nl

Scheepvaartmuseum
Kattenburgerplein 1
020 523 2222
www.hetscheepvaartmuseum.nl

Nemo Science Museum
Oosterdok 2
020 531 3233
http://www.nemosciencemuseum.nl

Allard Pierson Museum
Oude Turfmarkt 127
020 525 2556
http://allardpiersonmuseum.nl

Verzetsmuseum
Plantage Kerklaan 61
020 620 2535
www.verzetsmuseum.org

Joods Historisch Museum en JHM Kindermuseum
Nieuwe Amstelstraat 1
020 531 0310
www.joodscultureelkwartier.nl

Agenda maart en april
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Unive Gymgala EYE Filmmuseum 

Beleef op 28 december in de Ziggo Dome de unieke ge-
nerale repetitie van de 20e editie van het Univé Gym
Gala. Een spectaculaire show 
met olympische turnteams en tal van wereldwijde ster-
ren op gebied van dans, acrobatiek en showsport. Je ziet
o.a. Sanne Wevers en Epke Zonderland. Voorafgaand
aan de show is er speciaal voor kinderen de Gym Expe-
rience. Ze komen zelf in actie tijdens een ontdekkings-
reis door de Ziggo Dome met gym-, turn-, en
springtoestellen. 

Gratis

A’DAM LOOKOUT

Meervaart 

Aan het rijtje Eiffeltoren, Fernsehturm en London Eye
is een Nederlands uitkijk-icoon toegevoegd: Voor de
waaghalzen onder ons heeft LOOKOUT een extra adre-
nalinekick in petto: 
op het dak prijkt Europa’s hoogste schommel. 
Zie de website van LOOK OUT voor aangepaste ope-
ningstijden tijdens de feestdagen.

De hele maand december kunt u voor € 2,50 naar een
voorstelling naar keuze in de Meervaart!
Een greep uit het aanbod: A Chorus Line, Intoucha-
bles, Den Boy, Jon van Eerd, Swan Lake, Watske-
beurt, themusical en meer! Bekijk het hele aanbod
van december op www.meervaart.nl en reserveer
snel! Let op: de actie is ook geldig op alle jeugdvoor-
stellingen.

Geldig: 1 tot en met 31 december
Stadspasprijs: € 2,50 voor een voorstelling 
naar keuze (normale prijzen variëren van € 6 tot 
€ 48,50) 
Kaartverkoop: aan de kassa of via 
kaartverkoop@meervaart.nl
Adres: Meer en Vaart 300
Meer info: www.meervaart.nl
U kunt van deze aanbieding gebruik 
maken als er op uw Stadspas een groene 
stip of blauwe ruit staat.

€ 2,50

In de maand december kunt u voor € 1 naar de film in EYE en krijgt u
gratis toegang tot de vaste presentatie én de tentoonstelling Celluloid.
EYE vertoont in december een breed scala aan films, waaronder ook
prachtige kinderfilms. In de internationale groepstentoonstelling 
Celluloid blazen kunstenaars het analoge filmmateriaal nieuw leven in.

Geldig: 1 tot en met 31 december 
Stadspasprijs: € 1 voor een film naar keuze (normale prijs € 10), 
tentoonstelling gratis (normale prijs € 10)
Kaartverkoop: aan de kassa (online reserveren niet mogelijk)
Adres: IJpromenade 1
Meer info: www.eyefilm.nl
U kunt van deze aanbieding gebruik maken als er 
op uw Stadspas een groene stip staat.

loop binnen
met de stadspas
aanbiedingen december

€ 1

Nieuwe Stadspas!
Begin september heeft u een nieuwe Stadspas ontvangen. 
Op uw nieuwe Stadspas staat een groene stip of blauwe ruit.
Voortaan staat bij de aanbieding die voor u geldt een 
groene stip of een blauwe ruit. Zo kunt u snel en duidelijk 
zien van welke aanbiedingen u gebruik kunt maken. 
Kijk op www.amsterdam.nl/stadspas voor het complete
aanbod. Let goed op de voorwaarden van de aanbiedingen.

Amsterdam Light Festival 

Donkere wintermaanden zijn in Amsterdam verleden tijd dankzij
Amsterdam Light Festival. Tijdens dit jaarlijkse festival toveren he-
dendaagse, internationale lichtkunstenaars Amsterdam om tot een
ware lichtstad.  Met uw Stadspas kunt u voor slechts € 5 een rondvaart
langs alle kunstobjecten maken. Let op! De rondvaart is uitsluitend
mogelijk als u vooraf boekt. 

Geldig: van 1 t/m 16 december 2016 en van 9 t/m 20 januari 2017
LET OP: niet in de weekenden 
Stadspasprijs: € 5 (normale prijs € 20) 
Reserveren: via www.amsterdamlightfestival.com/stadspas 
Meer info: www.amsterdamlightfestival.com
U kunt van deze aanbieding gebruik maken als er 
op uw Stadspas een groene stip staat.

€ 5

Geldig: 1 tot en met 31 december 
Stadspasprijs: € 2,50 (normale prijs premium ticket €15)
Kaartverkoop: aan de kassa
Adres: Overhoeksplein 5
Meer info: www.adamlookout.com
U kunt van deze aanbieding gebruik maken 
als er op uw Stadspas een groene stip staat.

Geldig: 28 december om 19.00 uur (deuren open om
17.00 uur)
Stadspasprijs: gratis (normale prijs € 32,50)
Kaartverkoop: www.kngu.nl/stadspas 
Adres: Ziggo Dome, de Passage 100 
Meer info: www.gymgala.nl
U kunt van deze aanbieding gebruik maken 
als er op uw Stadspas een groene stip staat.

Amsterdam heeft vele historische en moderne torens. Eén keer per jaar kunt u 
het bijzondere uitzicht op de stad vanuit die torens bewonderen. Zaterdag 25 
maart kunt u zo’n 28 torens, verpreid over de stad, beklimmen. Van 10.00 tot 
16.00 uur staan de deuren open voor het publiek. Kijk voor het volledige pro-
gramma en inschrijvingen op www.opentorendag.nl

Razendknappe en tintelfrisse uitvoering van een musicalklassieker. Hair brengt 
u terug naar de tijd van flower power, vrije liefde en de Vietnamoorlog.
Geldig: 5, 6, 11, 12, 13, 19 en 20 april Stadspasprijs: € 5 (normale prijs € 24 tot € 
33) Kaartverkoop: aan de kassa Voorverkoop: vanaf 28 februari Adres: Mar-
nixstraat 402 Meer info: www.delamar.nl

Hair

Wil je Bachs Matthäus Passion echt beleven en ervaren wat een ‘live’ uitvoering 
met je doet? Kom dan luisteren naar dit beroemde stuk, onder leiding van diri-
gent Pieter Jan Leusink. The Bach Orchestra of the Netherlands behoort tot de 
top van Europese barokorkesten.
Geldig: 18 maart om 19.30 uur, 26 maart 14.15 uur, 28 maart 19.30 uur, 1 april 13.30 
uur, 4 april 19.30 uur, 14 april 13.30 uur, 15 april 14.15 uur & 19.30 uur, 16 april 14.15 
uur & 19.30 uur. Stadspasprijs: € 20 (normale prijs € 85) inclusief consumpties 
Kaartverkoop: Online via www.pieterjanleusink.nl/stadspas (actiecode STP33 
) - telefonisch via 0900- 8191 (vermeld actiecode STP33) OP = OP! Adres: Concert-
gebouwplein 10 Meer info: www.pieterjanleusink.nl/stadspas

Matthäus Passion

€ 20

€ 20
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‘Doen en maken, is de beste 
vorm van participatie. Vanuit 
dat idee is Makersnetwerk 
De Pijp gestart met het 
opbouwen een netwerk 
van buurtbewoners, 
lokale bedrijven, (creatief) 
ondernemers en kunstenaars. 

‘De eigen ontwikkeling staat centraal; 
talenten en dromen ontdekken, plan-
nen concreet maken door te doen, te 
ondernemen en uit te wisselen met 
anderen’, aldus de flyer van de succes-
volle introductiemiddag die onlangs 

samen met Cultuur Cluster Asscher werd 
georganiseerd. Wat houdt dit Makers-
netwerk nu precies in? Tijd voor een 
gesprek met projectleider Madelon Bos 
van Combiwel.

Bos gaat er graag even voor zitten en 
vertelt dat het project tot stand is ge-
komen vanuit het programma Meedoen 
Werkt! van wethouder Arjan Vliegent-
hart (Werk, Participatie en Inkomen). 
Dat programma heeft als doel alle Am-
sterdammers te laten participeren in de 
maatschappij. Het gaat daarbij vooral 
om mensen die dit niet op eigen kracht 
lukt en voor wie een betaalde baan (nog) 
een brug te ver is. Met het Makersnet-
werk kunnen kandidaten worden kan-

didaten gelinkt aan ondernemers uit de 
buurt.“Het idee is bezig te zijn met dat 
waar je goed in bent”, aldus Bos. “Er zijn 
veel mensen in de buurt met een groot 
talent. Ze kunnen bijvoorbeeld zelf kle-
ding maken. Of ze kunnen goed koken en 
doen dat al voor vrienden en bekenden.” 
In 2016 waren er een aantal wervingsac-
ties en er zijn nu al heel wat deelnemers. 
"Met hen kijken we of er een plek is waar 
ze aan de slag kunnen en hun talenten 
kunnen inzetten. Misschien is er ook de 
mogelijkheid om een eigen bedrijfje te 
beginnen. Maar niet iedereen wil of kan 
een eigen bedrijfje oprichten", benadrukt 
Bos "En dus gaan wij uit van de mogelijk-
heden van de deelnemer. Zoals ik al zei: 
het gaat erom dat iedereen bezig kan zijn 
met dat waar die goed in is. En dat niet 
dwang maar motivatie de drijfveer is."

 
Deelnemers krijgen een eigen coach die 
hen begeleidt bij het zetten van de stap-
pen om hun doel te bereiken. “En mijn rol 
is om dat proces een beetje in de gaten 
te houden”, aldus Bos. Ze vertelt over een 
van de deelnemers, een alleenstaande 
moeder, die graag een eigen bedrijf wil 
opzetten. Via het Makersnetwerk kan ze 
een laptop gebruiken, en het WPI(de af-
deling Werk, Participatie en Inkomen van 
de gemeente) heeft de kinderopvang ge-
regeld. Door de kosten van die opvang 
gaat ze er nu maandelijks per saldo wel 
op achteruit en ze twijfelt of ze haar plan 

nog wel door kan zetten. Bos: “Daar pro-
beren wij haar dan ook bij te helpen. Ik 
ga dan bijvoorbeeld met haar naar de 
afdeling ‘Eigen Werk’ van het WPI, waar 
wordt gekeken of het bedrijfje levensvat-
baar kan worden.”

Ook de betrokken ondernemers zijn 
enthousiast.“Bijvoorbeeld Paulien van 
Paulien Culinair op het Henrick de Ke-
ijserplein: zij gaat een aantal deelnemers 
begeleiden bij het opzetten van een 
lunchcafé in het Huis van de Wijk. En 
een medewerker van de Soap Treatment 
Store uit de Van Baerlestraat heeft beau-
ty-workshops gegeven. Elke dinsdag is er 
in het Huis van de Wijk nu van 9:30 tot 
13:30 uur de Beautysalon. Die is voor ie-
dereen vrij toegankelijk, bijvoorbeeld om 
je laten knippen.” Een ander geslaagd ex-
periment is dat van de Superchefs. Twee 
finalisten van het programma Master-
chefs van SBS6 hebben kookworkshops 
gegeven die een vervolg krijgen in het 
Huis van de Wijk. Dit heeft Bos zelf weer 
geïnspireerd om te kijken of er een stukje 
van de binnentuin van het Huis van de 
Wijk gereserveerd kan worden voor het 
kweken van groenten en kruiden. Die 
kunnen dan weer mooi gebruikt worden 
voor het lunchcafé.

Ten slotte vertelt Bos nog over een an-
der succesvol gevolg van het Makers-
netwerk: het naaiatelier. Bos: “Toen 

we begonnen met het netwerk hebben 
we eerst gekeken wat er in de buurt al 
gaande is. Een van de zaken die door het 
Makersnetwerk van de grond is geko-
men is het tassenproject ‘Want It’. Dat is 
nu een wekelijks naaiatelier geworden. 
Elke dinsdag van 9:00 tot 16:00 uur zitten 
enkele dames (onder begeleiding van 
Nanny de Bruin) achter de naaimachine 
te werken aan hun creaties, iemand staat 
een lap stof te strijken en een ander snuf-
felt in de kasten. Wat er nog mist is een 
plek in de buurt waar de deelnemers hun 
eigen producten kunnen gaan verkopen. 

“De begeleiding van elke medewer-
ker is heel persoonlijk; wij bouwen 
aan een netwerk en wij faciliteren de 
activiteiten”, zo vat Bos het Makersnet-
werk samen. “Het lunchcafé is een goed 
voorbeeld: wij zorgen voor de potten en 
de pannen, zodat deelnemers kunnen 
beginnen zonder gelijk investeringen te 
hoeven doen. Het kookgerei blijft dan 
eigendom van het Huis van de Wijk/Ma-
kersnetwerk.” 

Interesse om deel te nemen? Mail naar 
m.bos@combiwel.nl of bel 06 41 52 52 16.

Tanja de Vette

De foto's zijn afkomstig van de introduc-
tiemiddag van het Makersnetwerk die 
onlangs in samenwerking met Cultuur 

cluster Asscher werd georganiseerd. 
Fotografie: Studio 207 / Misja van Lanen

Talenten ontdekken, dromen waarmaken
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Gezocht: oogge-
tuigen van de Tweede 
Wereldoorlog

Woonde u tijdens de Tweede Wereldoor-
log in De Pijp? En zou u uw verhaal met 
ons willen delen? 

Op 4 mei herdenken we de Tweede 
Wereldoorlog. In de Van Woustraat. Waar 
vroeger ijssalon Koco zat, organiseren we 
elk jaar een herdenking voor en door de 
buurt. Daar vertelt een (oud) buurtbe-
woner die de oorlog van dichtbij mee-
maakte zijn persoonlijke oorlogsverhaal. 
Over hoe de oorlog zijn leven en de buurt 
voorgoed veranderde. 

Zou u dit jaar uw verhaal willen vertel-
len? De vorm is volkomen vrij: een ver-
haal, een gedicht, een lied; wat het beste 
bij u en uw herinnering past.

Kom in contact met het 4 en 5 mei Comité 
van De Pijp via comitedepijp@gmail.com. 

Of bel met coördinator 
Fem Verbeek: 06 24 68 72 82.

Op 23 april van 12:00 - 16:00 uur is 
er weer een Natuur&Milieumarkt 
in het Sarphatipark. We zijn druk 
bezig met de planning en voorbe-

reiding van deze leuke middag. 
Voor meer informatie zie onze 
website! Wil je komen meehel-
pen? Meld je dan aan bij Anna 

van Natuur&Milieuteam Zuid via 
anna@nmtzuid.nl of 

06-20539406.

Gratis cursus voor 
startende kopers

Een woning kopen doe je niet 
zomaar. Er komt behoorlijk wat bij 
kijken, van bezichtigingen tot het 
uitbrengen van een bod, van hypo-
theek tot overdrachtsbelasting. 
!WOON organiseert op donderdag 
30 maart een gratis cursus voor 
startende kopers. Centraal staan de 
kansen en valkuilen bij de aankoop 
van een woning, maar ook hoe je 
het beste kunt zoeken en waar je op 
moet letten. 

Als je een woning koopt in Amsterdam, 
koop je vaak een appartement. Zo'n ap-
partement maakt onderdeel uit van een 
Vereniging van Eigenaren (VvE). Je wordt 
niet alleen eigenaar van je appartement, 
maar je wordt ook samen met je toe-
komstige buren mede-eigenaar van het 
gebouw. Dit betekent dat jullie samen 
beslissingen moeten nemen over het 
onderhoud van de gemeenschappelijke 
delen en hier ook samen voor moeten 
betalen. Is er op korte termijn (groot) on-
derhoud nodig en is er voldoende geld in 
kas om dit onderhoud uit te voeren? Het 
is verstandig om hier onderzoek naar te 
doen, zodat u geen spreekwoordelijke 
kat in de zak koopt. 

Daarnaast komt het vaak voor dat je 
erfpachtcanon moet betalen voor de 
grond waar je toekomstige woning staat. 
Wat houdt dit nou precies in en waar 
moet je op letten? Deze onderwerpen 
en nog veel meer zullen aan bod komen 
tijdens onze cursus. Dus bent u op zoek 
naar een woning laat u dan vooraf goed 
informeren en kom naar deze cursus. 

De cursus duurt 1,5 uur en is gratis te be-
zoeken. Meld u vooraf aan door een email 

te sturen naar aanmelden@wooninfo.nl 
met uw naam en adres. 

Datum: Donderdag 30 maart 2017 
Tijd: 19.30 – 21.00 uur 

Locatie: Wijkcentrum De Pijp, Gerard 
Doustraat 133 in Amsterdam

Dubbelklik: computerles 
voor beginners

De cursus Dubbelklik wordt al een aantal 
jaren door het Wijkcentrum De Pijp ge-
organiseerd. U kunt zich hiervoor door-
lopend inschrijven. De nieuwe cursus 
begint weer in april. Hoe eerder u zich 
inschrijft, hoe groter de kans dat u mee 
kunt doen. 

Gemotiveerde vrijwilligers brengen u 
de eerste computervaardigheden bij. U 
maakt al snel een tekst op de computer 
en u leert hoe u de tekst kunt opslaan 
op uw computer en kunt veranderen van 
vorm en inhoud. Daarna leert u hoe u op 
internet komt en alle beschikbare infor-
matie op internet kunt vinden.

De cursus bestaat uit 10 lessen van 2 
uur, 1 x in de week, op de woensdag- of 
vrijdagochtend in het Huis van Wijk van 
De Pijp. De kosten zijn slechts 10 euro 
voor de hele reeks. 

Interesse? Mail naar 
j.overweel@wijkcentrumdepijp.nl of bel 

676 4800. U wordt dan uitgenodigd voor 
een intake gesprek om te bepalen of de 
cursus geschikt voor u is. Motivatie van 

uw kant is het belangrijkst. Bezit van een 
PC of laptop is een pré, omdat u dan thuis 

kunt oefenen.

Actiegroep De Schone 
Pijp & Opschoondag

Tijdens de Landelijke Opschoondag op za-
terdag 25 maart organiseert de actiegroep 
De Schone Pijp een gezamenlijke start van 
de opschoondag in Wijkcentrum De Pijp.

Tussen 11:00 en 13:00 uur kunt u in het 
Wijkcentrum De Pijp bezems, vuilgrij-
pers, handschoenen en ander schoon-
maakmateriaal gratis ophalen voor uw 
straat of plein. De actiegroep De Schone 
Pijp heeft zelf ook flyers voor de buren, 
stickers voor op verkeerd aangeboden 
vuilniszakken en vuilniszakken ontwor-
pen. Ook die kunt u meenemen. 

Samen aan de slag Alles kan op de op-
schoondag. Het hoeft geen grote actie te 
zijn. Een uurtje zwerfafvalprikken, vegen 
of vuilniszakken uitdelen met het Schone 
Pijp-logo samen met je eigen buren is 
leuk. Een veegwagen en een hoge druk 
spuit maken een rondje langs de verschil-
lende locaties. Na afloop wordt het ma-
teriaal van de gemeente weer opgehaald.

Wilt u een actie aanmelden? Ga naar 
het aanmeldformulier op www.amster-
dam.nl/opschoondag van Stadsdeel Zuid 
en geef aan dat u een actie wilt organise-
ren. Geef in de toelichting aan met hoe-
veel mensen u de actie organiseert, waar 
u de actie gaat doen en welke materialen 
u nodig heeft. 
Meld ook of u de spullen thuis wilt laten 
afleveren of bij Wijkcentrum De Pijp in de 
Gerard Doustraat 133.
Uw stadsdeel neemt nog contact met u op.

Watervriendelijk 
tuinproject in Zuid

Op zaterdagmiddag 18 maart start 
een nieuw (voorbeeld)project van 
Natuur&Milieuteam Zuid. We hebben 
tien regentonnen om over Amsterdam 
Zuid te verdelen. Met een regenton in je 
(gevel)tuin kun je wateroverlast voorko-
men en het verspillen van kraanwater te-
gen gaan. Een regenton maakt het plan-
ten water geven een stuk makkelijker. 
Het voorkomt het gesleep met gieters 
van drie hoog naar beneden. Kortom, al-
leen maar voordelen!

De eerste ton gaat naar de Groene 
Quellijnstraat In de Quellijnstraat 
woont een aantal actieve bewoners. Ze 
onderhouden geveltuintjes en openbaar 
groen in hun straat zoals de bloem-
bakken. Vooral 's zomers kost het veel 
tijd om alle planten water te geven. 
Voorheen haalden ze het water uit de 
Boerenwetering maar sinds de kade is 
afgesloten door de bouw van de parkeer-
garage kan dat niet meer. In overleg met 
woningbouwvereniging de Alliantie en 
Stadsdeel Zuid worden in de Quellijstraat 
nu vier regentonnen (en koppelingen) 
geplaatst. De tonnen komen te staan 
aan het begin van de straat bij de Ruy-
sdaelkade. Eén krijgt een tuinslang om 
het nog makkelijker te maken de planten 
water te geven.

Nog 9 voorbeeldplekken gezocht 
Het Natuur&Milieuteam doneert een re-
genton aan de Quellijnstraat in het kader 
van het project Regenton. De regenton is 
bedoeld als voorbeeld voor andere bewo-
ners van Stadsdeel Zuid en ze te stimule-
ren er zelf ook een aan te schaffen.  

Op zaterdag 18 maart (om 15:00 uur) wor-
den de regentonnen gekoppeld aan de 
regenpijpen in de Quellijnstraat. Daarbij 
wordt een nieuwe koppeling gebruikt die 
eenvoudig te installeren is. Om 16:00 uur 
wordt de installatie van de nieuwe ton-
nen feestelijk gevierd. En iedereen is van  
harte welkom om te komen kijken. 

NMTZuid heeft tien regentonnen en 
zoekt nu nog negen bewoners (groepen 
of organisaties) die een regenton willen 
plaatsen. Dat kan in de eigen (gevel)tuin 
maar ook in een gemeenschappelijke 
binnentuin, bij een groenproject of op 
een schoolplein. 

Voor meer informatie kun je contact 
opnemen met Anna Galenkamp 

(Anna@NMTZuid.nl of 06-2053946) of kijk 
op de website nmtzuid.nl/regenton

Gratis geveltuincursus 
voor dummies in voorjaar

Wil je dit voorjaar lekker aan de slag in je 
(gevel)tuin en kun je wel wat (bij)scho-
ling en tips gebruiken? Dan ben je van 
harte welkom op de gratis cursus Gevel-
tuinieren voor dummies. De cursus wordt 
gegeven door ervaren stadshovenier Die-
derik Schwaanhuyser. 

Datum: zaterdagochtend 8 april van 10.00 
tot 12.00 uur. Locatie: Wijkcentrum De Pijp, 

Gerard Doustraat 133. 
Er is een beperkt aantal plaatsen (vol=vol) 

en aanmelden van tevoren is verplicht. 
Opgeven bij Anna Galenkamp van 

Natuur&Milieuteam Zuid 
(Anna@nmtzuid.nl of 06-20539406). 

Buurtboomtuinen Van 
Woustraat

Natuur&Milieuteam Zuid is op zoek 
naar bewoners van De Pijp die mee 
willen helpen met het inzaaien van 
buurtboomtuinen in de Van Woustraat 
op 29 april van 13:00 tot 15:00 uur. We 
gaan schoffelen, tuinaarde toevoe-
gen, een biologisch bloemenmengsel 
zaaien en ook met gieters in de weer. 
Lijkt het je leuk om je deze middag in te 
zetten voor een groenere buurt samen 
met andere buren? Laat het dan even 
weten aan Anna (Anna@nmtzuid.nl of 
06-20539406). Graag van tevoren aan-
melden i.v.m. met het benodigde ma-
teriaal.

Hoe woont u in de 
toekomst?

We lezen dagelijks dat de woningmarkt 
op slot zit. Wonen is onbetaalbaar ge-
worden. Ook wordt van ons verwacht dat 
we langer zelfstandig wonen. Maar is er 
wel een geschikte woning als met de tijd 
blijkt dat het wenselijk of noodzakelijk 
is om te verhuizen? Het woningaanbod 
in Amsterdam sluit niet altijd goed aan 
op de vraag. Dan is het soms handig met 
anderen naar een oplossing te zoeken. Er 
zijn al mensen die een wooncoöperatie 
vormen. Ze onderzoeken de mogelijkhe-
den of ze samen als huurders het beheer 
van de woningen kunnen overnemen. 
Anderen vormen een woongroep en 
ook zijn er bewonersgroepen die stre-
ven naar gezamenlijke voorzieningen in 
een wooncomplex. Ze denken samen na 
welke voorzieningen ze willen delen die 
gewenst of zelfs noodzakelijk zijn om in 
de toekomst nog zelfstandig te kunnen 
wonen. 

Hoe wilt u in de toekomst wonen en wat 
kunt u nu al doen om dat te bereiken? 
Kom naar ‘Samen wonen – zelf organise-
ren’. Laat u inspireren door voorbeelden 
van mensen die samen aan de slag zijn 
gegaan, zowel in de huur als koopsec-
tor. Meer over de programmering in de 
volgende editie van De Pijp Krant. Waar: 
donderdag 11 mei in de oranjekerk van 
15:00-18:00 uur.

De Pijp Krant zoekt redacteuren | pijpkrant@wijkcentrumdepijp.nl
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Horizontaal
 1.  Forse ledematen in Den Haag
 8.  Die kwestie betreft het neerstorten
 9.  Rijk met een taille
 10.  Brabantse plaats is een Engels kind
 11.  Daarboven niet meer voorradig
 12.  Bediende in Duitsland senior
 14.  Daar druipen gegevens door
 15.  Verblijf en vrucht volgen jou
 16.  Hee! De eerste leegte!
 17.  Lawaaiige fellatio 
 18.  Onder die plaats mag je niet liegen

Verticaal
 2.  Staakt-het-vuren met postcode en 
  huisnummer
 3.  Die lobbes is een brave
 4.  Op die streep wordt het gemaakt
 5.  Oud-Europees landbouwwerktuig
 6.  Amper zojuist
 7.  Denkt na over het vervaardigen van 
  plattegronden
 10.  Mazzelaar zorgt voor de 
  slagersvoorraad
 13.  Spoelen zijn de sigaar

Cryptogram

Stuur of mail uw oplossing  
vóór vrijdag 7 april naar
• Redactie Pijpkrant, Wijkcentrum De Pijp, 
 Gerard Doustraat 133, 1073 VT Amsterdam, o.v.v. 
 oplossing cryptogram maart. 
• pijpkrant@wijkcentrumdepijp.nl

Onder de goede inzendingen worden  
2 vrijkaartjes verloot voor Rialto. 

Winnaar cryptogram december: 
Lida Alberse, Raamplein (ex-Pijpbewoonster) 

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

door Rikus Spithorst
Bart in De Pijp

Café Bloemers
Ceintuurbaan

Breng de letters die u vindt bij 
de Romeinse cijfers over naar de 
onderstaande vakjes en ontdek de
voornaam van een geïnterviewde
in deze krant.

I II III IV

Colofon Redactie Willem de Blaauw, Gillis Kersting, Gerard Kind, Jan Kwakkel, Gert Meijerink (coördinator), Marlies Scholtens 
(eindredactie), Peter Schuite, Edith Tulp, Tanja de Vette, Maarten Wesselink. Bijdragen o.m. Ton van der Tas, Guido Zijlstra. Fotografie Maarten 
Wesselink, e.a. Vormgeving Gert Meijerink. Mops Marijke van Mil. Illustratie Bart van Waterschoot. Cryptogram Rikus Spithorst. Webredactie Jan 
Kwakkel, Hennie de Vries. 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: 020 676 4800.  
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)

Woningdelen

Het gebeurt steeds vaker in De Pijp. 
Etagewoningen worden niet meer aan 
één huishouden verhuurd, maar aan 
een groepje van twee, drie of meer 
studenten. Dat leidt tot een flinke 
huuropbrengst: drie kamerbewoners 
zijn vaak bereid samen meer huur 
te betalen dan één huishouden. De 
verhuurder moet er dan wel voor 
zorgen dat de woonruimte op één 
huurcontract wordt verhuurd. Dan is 
de huurprijs namelijk geliberaliseerd 
en is huurverlaging niet mogelijk. Als 
de verhuurder de huurders ieder een 
individueel huurcontract zou geven, 

dan is het puntenstelsel voor kamers 
van toepassing. De huurders kunnen 
dan de huurcommissie inschakelen en 
hun huurprijs verlagen.

Toch zijn deze ‘woningdelers’ niet 
altijd kansloos bij de huurcommissie. 
Sommige verhuurders vergeten na-
melijk dat de tekst van een schriftelijk 
huurcontract niet doorslaggevend is. 
Als het huurcontract vermeldt dat drie 
personen gezamenlijk één zelfstandige 
woonruimte huren, terwijl feitelijk 
sprake is van kamerverhuur aan drie 
individuen, kan de huurcommissie aan 
de tekst van het contract voorbij gaan.

Onlangs bezocht een student het 
spreekuur die 700 euro betaalde voor 

zijn kamer. Zijn twee huisgenoten 
betaalden ook ieder 700 euro. Er was 
één huurcontract, waarop stond dat 
de woning werd verhuurd aan drie 
personen tegen een huurprijs van 
2.100 euro. Volgens het contract is 
dus sprake van geliberaliseerde huur, 
waarop het puntenstelsel niet van 
toepassing is. De feitelijke situatie 
bleek echter anders.

De huurder had zijn kamer gevon-
den op het internet. “Kamer te huur 
voor 700 euro per maand”, luidde de 
advertentie. Hij betaalt zijn huurprijs 
individueel aan de verhuurder. De 
kamer werd hem door de verhuurder 
getoond en toegewezen, daar hadden 

zijn medebewoners geen bemoeienis 
mee. Dit zijn allemaal omstandig-
heden die wijzen op de verhuur van 
kamers aan individuele huurders, niet 
op de verhuur van één zelfstandige 
woonruimte aan een groep huurders.

Deze huurder stapt daarom naar de 
huurcommissie en zal zijn huurprijs 
van 700 euro laten toetsen, de tekst 
van het schriftelijk huurcontract ten 
spijt. De uitslag van die procedure 
wordt over enkele weken verwacht, 
maar het puntenstelsel voor kamers 
wijst uit dat de huurprijs met zo’n 400 
euro per maand zal worden verlaagd.

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?

Winterbloeiers in Sarphatipark. Foto: Maarten Wesselink

1 2 3 II 4 5 6 XXXX XXXX 7

XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 8

XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

9 III XXXX 10

XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 11 XXXX

12 XXXX XXXX 13 XXXX XXXX XXXX

XXXX XXXX 14

XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

15 I XXXX 16

XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

17 IV XXXX 18

XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
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VAN WOUSTRAAT

Zigzaggen tussen het verkeer door op de Van Woustraat. 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 vijfde 
aflevering bezoekt ze Ferdau Delea 
en Bas Groot van de actiegroep ‘Van 
Woustraat herinrichting’.

Iedereen die wel eens de Van Woustraat 
moet oversteken zal het herkennen. Fiet-
sers komen in een eindeloze stroom voor-
bij, scooters zigzaggen tussen het verkeer 
door, van links en rechts denderen trams 
onverstoorbaar door, auto’s negeren de 30 
km-borden, taxi’s knallen met een nood-
vaart over de trambaan. 

De langverwachte herinrichting van 
de straat zou hier verbetering in moeten 
brengen, maar laat al jaren op zich wach-
ten. Bas en Ferdau hebben allebei jonge 
kinderen, met wie ze dagelijks meerdere 
keren de straat oversteken. Doodeng en 
levensgevaarlijk. 

Zo'n anderhalf jaar geleden werden 
ze gevraagd om aan te schuiven bij een 
groepje buurtbewoners en ondernemers, 
om mee te denken over de herinrichting 
van de straat. Aanvankelijk hingen de on-
dernemers volgens Bas nogal aan de huidi-
ge 10 cent-zone, die maakt dat je overdag 
een uur lang voor 10 cent kunt parkeren. 

Maar zodra duidelijk werd dat die rege-
ling er sowieso aan zou gaan, zeiden veel 
ondernemers: dan ook maar helemaal au-
toluw, met hier en daar laad/los-plekken. 

Hun vergaderingen zijn altijd behoor-
lijk productief. Maar het inspreken bij 
het stadsdeel leek nauwelijks iets op te 
leveren. Terwijl zij zich toch niet hebben 
opgesteld als zo’n groepje boze burgers 
dat overal maar tegen is. In tegendeel, ze 
waren van meet af aan juist coöperatief.

Auto’s zijn het voornaamste punt van 
discussie. Bas en Ferdau zeggen: ont-
moedigen die hap. Een groot deel van het 
autoverkeer is doorgaand; iedereen komt 
zo vanaf de A2 de Van Woustraat in rollen. 
Waarom kan dat niet via de Amsteldijk 
of Wibautstraat geleid worden? En op de 
smalle stukken kunnen de parkeerplekken 
prima verdwijnen. De Van Woustraat is 
onderdeel van het Plusnet fiets en voet-
ganger, wat betekent dat fiets en voet-
ganger prioriteit krijgen bij het verdelen 
van ruimte. Maar in de huidige ontwerpen 
zien ze daar amper iets van terug. 

Wat Bas en Ferdau vooral wonderlijk 
vinden, is de korte termijnvisie van het 
stadsdeel. Een herinrichting doe je voor 25 
jaar, maar er wordt geen rekening gehou-
den met demografische ontwikkelingen 
in de buurt of met trends in autobezit. 
Of met de extra parkeercapaciteit van de 

aanstaande Boerenweteringgarage en de 
garage van het Asscherkwartier, die voor 
honderden extra plekken gaan zorgen. 
Nee, het stadsdeel overweegt doodleuk 
een parkeergarage onder het Willibror-
dusplein, dat daarvoor volledig op de 
schop moet. Terwijl die binnen een paar 

jaar compleet overbodig kan zijn. 
Toch zijn Ferdau en Bas vol goede 

moed. Het kan ten slotte alleen maar be-
ter worden dan het nu is. En er is recent 
een onderzoek gestart door de Gemeente 
Amsterdam naar een zogenaamde knip in 
de Van Woustraat. Zo’n knip zou het stuk 

tussen Ceintuurbaan en Stadhouderskade 
alleen nog toegankelijk maken voor be-
stemmingsverkeer en dus een groot deel 
van de auto’s weren. Zou er dan toch ge-
luisterd worden? 

Elise Fikse

het kan alleen maar beter worden

henrick de keijserplein
Het Henrick de Keijserplein ontstond in 
1916, toen aan drie kanten van het plein 
huizen werden gebouwd. Op deze kaart 
van rond 1925 is goed te zien dat aan 
de zuidkant van het plein, aan de Lut-
mastraat, nog geen huizen staan, want je 
kijkt zo naar de gevel van het Dageraad-
complex aan de P. L. Takstraat.

 Speeltuinvereniging 'District V', opge-
richt in 1913 in een koffiehuis aan de Al-
bert Cuypstraat, kreeg begin jaren twin-
tig de beschikking over het Henrick de 
Keijserplein met een eigen clubgebouw. 
Dit houten gebouw in Amsterdamse 
Schoolstijl staat er nog steeds, maar is 
net niet te zien op deze kaart (rechts).

Voor kinderen die lid waren van de speel-
tuinvereniging werden allerlei activiteiten 
georganiseerd om ze 'van het verderfelijke 
straatleven te onttrekken'. Behalve de vele 
clubjes waren er regelmatig feesten, optre-
dens en filmvoorstellingen op het Henrick 
de Keijserplein. Het plein stroomde dan vol 
met kinderen. Ook werden er daagjes-uit 

en kampweken georganiseerd.  
In 1956 veranderde de naam van de 

speeltuinvereniging in 'Henrick de Ke-
ijser'. Dit ging natuurlijk gepaard met 
een groot feest, waarbij de kinderen na 
afloop bij het huisje van opzichter 'Ome 
Jan' een zuurstok kregen en een fiets-
vlaggetje met de nieuwe naam van de 
speeltuinvereniging erop.

De vereniging floreerde tot ver in de 
vorige eeuw. De gemeente heeft toen het 
beheer van het plein en veel activiteiten 
overgedragen aan de organisatie Combi-
wel. Kort na het honderdjarige jubileum 
in 2013 hield speeltuinvereniging 'Henrick 
de Keijser' op te bestaan.

Het houten clubgebouw heeft een 
tijdje leeg gestaan, maar sinds vorig 
jaar worden er weer activiteiten geor-
ganiseerd door een aantal enthousiaste 
buurtbewoners. Wie weet is dit het begin 
van een nieuwe speeltuinvereniging?

Ton van der Tas | Facebook/PrentenVanWeleer

PRENTEN VAN WELEER

Er is veel vies in De Pijp. Op allerlei manieren. 
De Ferdinand Bol ligt er al jaren als een vieze 
vaatdoek bij en in de Van Ostadestraat heb ik 
ratten op klaarlichte dag zien lopen tussen de 
rotzooi van vuilniszakken die te vroeg, op tijd 
of te laat voor de deuren staan en door meeu-
wen en mensen zijn opengescheurd. Toeristen 
gooien achteloos blikjes, lege schillen en fles-
jes op straat en dan zijn er nog al die andere 
vormen van vervuiling, zoals het geluid van 
de talloze renovaties die in deze buurt nooit 
meer lijken te stoppen, brullende motoren, 

lallend uitgaansvee, sirenes, veegwagentjes 
en blaasmachines en files vies vrachtverkeer 
die de zich op straat wagende fietsers dreigen 
te vermorzelen. Maar gelukkig is daar het ac-
tieplan ‘Schone Pijp’, een sympathiek initiatief 
waarbij wij allen worden opgeroepen van De 
Pijp een schone(re) buurt te maken. Ik juich het 
van harte toe. 

Het is nog niet zo simpel om een verant-
woord schoon mens te worden. Op drie hoog 
heb ik amper plek voor afzonderlijke plastic -, 
papier-, glas- ,- en drankkarton-bakken en het 

is een hoop gedoe om met al dat afval al slin-
gerend op de fiets de bijbehorende containers 
te vinden. Meestal kom ik met mijn drank-
karton terecht op het Heinekenplein waar ze 
er een aparte container voor hebben, maar die 
zit meestal - net zoals alle andere containers 
- zo vol dat ik het er maar naast pleur. Mijn 
vuilniszak zet ik keurig op de voorgeschreven 
tijden buiten. Ik moet echter bekennen dat het 
wel eens is voorgekomen dat ik op reis ging, er 
geen helpende buur te vinden was, en ik me 
gedwongen zag mijn vuilniszak voortijdig op 

straat te zetten om te voorkomen dat zich bin-
nenhuis een milieuramp zou voltrekken tijdens 
mijn afwezigheid.  

Voor grof vuil heb ik een zwak, ik vind het 
heerlijk om dat -op het toegestane tijdstip- 
buiten te zetten. Vaak is het binnen het uur 
verdwenen. Mijn oude ranzige matrassen, een 
tafeltje waarvan een poot ontbreekt, een ka-
potte stofzuigerslang, je kunt het zo gek niet 
bedenken. Zelfs het enige en waarschijnlijk 
laatste olieverfschilderij dat ik ooit maakte en 
zo lelijk was als de nacht nam iemand mee. Ik 

heb zelf op straat een nachtkastje gevonden. 
Mensen zijn verzamelaars. 

Ik denk dat de actie gaat helpen. De onder-
grondse containers waar we straks op bijna 
iedere straathoek ons vuil gaan lozen zullen 
er aan bijdragen en als ook de gemeente wat 
beter haar best gaat doen lijkt er heus wel een 
schonere Pijp in het verschiet te liggen. Maar 
hoge verwachtingen heb ik er ook weer niet 
van. Een schone Pijp begint bij mensen en be-
halve verzamelaars zijn die ook smeerpoetsen. 

Column Edith Tulp Schone Pijp sympathiek initiatief
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Iedere maandag
09:00-12.00  Nederlandse lessen, AKROS
 020-6898818 
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 
 Judith de Vos, 06-48383370
13:00-15:00  Tekenen en schilderen 
 Marjolein van Doorenmaalen, 
 06-44596010
15:45-17.15  Striptekenen, Combiwel 
 Alvy Rakimin, 06-22605606
16:00-17:00 Marijn van Ballegooijen, 
 spreekuur, 11/12 mrt, 10/24 april
19:00-20:15  Hatha Yoga, Martijn Michiels, 
 06-46216876 
19:00-21:30  Arabische les, Khadija  
 Benhadda, 06-84547476

Iedere dinsdag
09:00-12:00  Nederlandse lessen, NL 
 Training, 020-4923724
09:00-13:00  Makersnetwerk, Beauty Salon, 
 06-41525216
09:00-16:00 Makersnetwerk, naaiatelier, 
 Madelon Bos, 06-41525216
10:00-11:30  Babbelen, Aynun Kaymak, 
 020-5709640
11:30-12:30  Country Line Dance, Paula 
 Roels, 06-85022144
13:30-14:30  Wandelgroep
13:30-16:30  Digitaal Centrum, Jenny Boer, 
 06-83178907
13:30-17:00  Creatieve Middag, Nan Nigg, 
 020-6718617
13:30-19:00  Taal Informatie Punt Zuid, 
 Jenny Boer, 06-83178907
14:00-15:00  Griekse les, beginners Len 
 Castelein, 06-29118172
14:00-16:00  Huiskamer voor Hoogbegaafde
 Volwassenen, 2e di vd even mnd.
 Greet vd Berg, 06-30149351
15:30-17:00  Grieks voor gevorderden, Len 
 Castelein, 06-29118172
16:00-18:30 Eetclub, Willy Koperberg 
 06-22216032 en Helga Spel 
 06-14591568
18:30-21:30  Digitaal Centrum, Jenny Boer, 
 06-83178907
19:00-20:15  Hatha Yoga, Anita Neuman, 
 06-41807644
19.30-22.00  Mahjong, Ronny Toers Bijns, 
 06-22897979
20:00-21:30  Nederlandse lessen, ASKV, 
 020-6272408
20:00-22:00  Huiskamer voor Hoogbegaafde
 Volwassenen, 2e di vd oneven mnd.
 Greet vd Berg, 06-30149351 
20:45-22:00  Hatha Yoga, Martijn Michiels, 
 06-46216876

Iedere woensdag
09:00-16:00 Makersnetwerk, naaiatelier 
Combiwel Madelon Bos, 06-41525216
09:00-12:00 Nederlandse lessen, Akros, 
020-6898818

09:15-10:30 Hatha Yoga, Martijn Michels, 
06-46216876
09:30-12:00 Dubbelklik, Wijkcentrum de 
Pijp, 020-6764800
11:00-12:15 Hatha Yoga, Anita Neuman, 
06-41807644
13:00-15:30 Nederlandse lessen, Taal op 
Maat, 020-4638745
13:00-16:00 Huiskamer van de Buurt, Judith 
de Vos, 06-48383370
14:00-16:00 Proeftuin kinderen - Fit & Fun, 
Martine Hilverda
15:00-16:30 Mijn Nieuwe School, Combiwel 
Meriam Tjin A Lim, 06-12448126
15:30-17:00 Meidenclub BO groep 7+8, 
Combiwel, 020-7670392
15:30-16:45 Webdesign kinderen, Combiwel, 
Alvy Rakimin, 06-22605606
16:00-17:30 Debatcursus voor jongeren 13+, 
CombiwelRedouan Daafi, 06-14591624
17:00-18:00 Strafrecht advocaten spreekuur 
- gratis, opgeven bij Anna Prins, 020-5709640
17:15-18:30 Meidenclub BO groep 7+8, 
Combiwel, 020-7670392
18:00-19:30 Jongensclub, Combiwel, 
Redouan Daafi, 06-14591624
19:00-20:00 Buikdansen, Carla Kreuk, 020-
4633890
19:00-21:30 Klassiek Arabisch voor 
beginners, Khadija Benhadda, 06-84547476

Iedere donderdag
09:00-10:00 Fietsles, Cristel Prins, 
 020-5709640
09:00-12:00 Nederlandse lessen, NL 
 Training, 020-4923724
09:00-12:00 Digitaal Centrum, Jenny Boer, 
 06-83178907
09:00-16:00 Nieuwe Club, Helga Spel, 
 06-14591568
09:30-11:00 Hatha Yoga, Nisvan van Sijl, 
 06-24754014
09:30-13:00 Tuinclub, Anna Prins, 
 020-5709640
10:00-13:00 Beauty Workshop, 
 Madelon Bos, 06-41525216
11:00-12:30 Country Line Dance, 
 Paula Roels, 06-85022144
11:00-13:00 Portret Tekenen, Len Castelein, 
 06-29118172
12:30-13:45 Frans Conversatie, Eveline 
 Pelletier, 06-41248853
12:30-15:30  Kookclub voor Vrouwen, 
 Mina Kwyasse, 06-14388661
13:00-13:45  MbvO-Gymnastiek 60+, 
 020-8861070
13:00-15:00  Digitale Huskamer, Gerard Lok, 
 020-5709640
14:00-17:00  Voedselbank uitgifte start, 
 Voedselbank Zuid, 06-10572032
16:15-19:15  Schoolondersteuning Meriam 
 Tjin A Lim, 06-12448126
20:00-21:30  Nederlandse lessen, 
 020-6272408
20:00-22:00  Koor Helst Angels, Jacqueline 
 Brobbel, j.brobbel@hetnet.nl

Iedere vrijdag
08:45-10:45  Koffieochtend inloop, 
 Mina Kwyasse, 06-14388661
10:00-12:30  Dubbelklik, Wijkcentrum de 
 Pijp, 020-6764800
10:00-13:00  Canasta, Lien Rug, 
 020-6369937
10:30-11:15  MbvO-Gymnastiek 60+, 
 020-8861070
11:00-13:30  Kookclub "de middagmaaltijd", 
 Johan Smit, 06-41815447
12:15-13:30  Hatha Yoga, Olja Lopusanski, 
 06-55553618
13:00-15:00  Vrouwen aan het Woord, 
 Khadija Benhadda, 
 06-84547476
13:00-14:30  Computerlesgroep, 
 020- 7885922
13:30-15:00  Samen Creatief, Doppy den 
 Ouden, 020-7885922
14:00-17:00  Eigen Krachtvoer 2x per mnd, 
 Mark Jansen, 06-41579776
15:30-17:30  Creative Artists, kinderen, 
 Julia Mandle, 06-44536419
15:45-16:45  The English Club, Alvy Rakimin, 
 06-22605606

Iedere zaterdag
15:00-22:00  Amsterdam Battle Brothers, 
 gamingclub, 1e en 3e zaterdag 
 vd maand, adambattlebrothers 
 @gmail.com

Iedere zondag
14:00-15:30  Babbelen, Philip Knijff, Elke 2e, 
 3e en 4e zondag vd maand.
14:00-16:30  Talking Circles, 19 mrt, 23 april, 
 21 mei, Marianne Kimmel, 
 06-25078807
17:00-20:00  Regenboog Buurtrestaurant, 
 2e, 3e, 4e zondag, 3gang menu 
 €5,00, opgeven: 020-6839260
15:00-21:00  Amsterdam Battle Brothers, 
 gamingclub, 2e en 4e zondag 
 vd maand, adambattlebrothers 
 @gmail.com

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: Seda Türkmen
Wat: Beautysalon

Seda Türkmen heeft een missie met haar 
Beautysalon. Natuurlijk: klanten mooi 
maken. Maar er is meer. De vrijwilligers 
die met haar meewerken zijn misschien 
nog wel belangrijker dan de klandizie.
Seda: 'Dit zijn mensen die op wat voor 
manier dan ook werkervaring nodig 
hebben, of beter Nederlands moeten le-
ren spreken. We hebben op dit moment 
tien medewerkers, acht vrouwen en 
twee mannen. Allemaal met verschil-
lende achtergronden, en allemaal met 
een grote afstand tot de arbeidsmarkt. 
Sommigen hebben hun integratiecursus 
niet afgerond en hebben de moed een 
beetje opgegeven. Door hier weer actief 
te zijn komen ze hopelijk weer op het 
goede spoor.'
Seda deed eerder al mee aan een 
vergelijkbaar initiatief in het Huis van 
de Wijk, 'Samen Kappen', een initiatief 
van Stichting Doen Doet. 'De nieuwe 
Beautysalon is breder van opzet. We 
doen nu ook nagels, haar verven, 
huidverzorging, eigenlijk alles wat met 
uiterlijk en schoonheid te maken heeft. 
De club erachter is deze keer het Makers 
Netwerk, een nieuw samenwerkings-
verband van bewoners, ondernemers en 
kunstenaars in De Pijp.'
De Beautysalon is een gezellige plek 

waar veel wordt gekletst, waar de deel-
nemers elkaar zo mooi mogelijk maken 
(klanten zijn er niet altijd genoeg). Die 
goede sfeer is belangrijk, maar Seda 
neemt haar taak als coördinator en 
vertrouwenspersoon heel serieus. Seda: 
'Soms voel ik me echt een maatschappe-
lijk werker hoor! Veel van deze mensen 
spreken onvoldoende Nederlands, ze 
weten weinig van de Nederlandse cul-
tuur en zitten vast in hun eigen kleine 
hoekje. Maar ze hebben wel dromen. Ze 
willen verder komen, maar weten niet 
hoe. Op een positieve, empathische ma-
nier probeer ik ze de juiste richting in te 
sturen. We hebben nu ook wat meer tijd 
dan voorheen met Samen Kappen, zodat 
we er regelmatig een uurtje Nederlands 
aan vastplakken. Gewoon aan tafel, na 
het opruimen.'
En de klanten? 'Dat zijn mensen uit de 
buurt. We gaan meer ruchtbaarheid 
geven aan de salon, hoewel het niet té 
druk moet worden. En we vragen om 
een kleine wederdienst of bijdrage. Niet 
verplicht, de salon is gratis te bezoeken. 
Maar misschien willen mensen meehel-
pen met opruimen, of iets meenemen 
voor bij de thee. En het is al heel mooi 
als klanten even fijn willen babbelen 
met iemand die bezig is zijn of haar 
Nederlands te verbeteren!'

Peter Schuite

In the picture 
Activiteiten van het Huis van de Wijk, toegelicht door 
vrijwilliger Seda Türkmen.

Seda Türkmen, gefotografeerd door Maarten Wesselink

Aanrader Rialto: Irma la Douce
[Billy Wilder | Verenigde Staten | 1963 | 147' | Engels gesproken | niet ondertiteld]

In nog geen vijf jaar tijd maakte regisseur 
Billy Wilder drie comedy's die tot op de 
dag van vandaag niets van hun charme en 
kracht hebben verloren: Some Like it Hot, 
The Apartment en Irma la Douce. Voor die 
laatste bracht hij opnieuw Jack Lemmon 
en Shirley MacLaine bij elkaar, die ook in 
The Apartment de hoofdrollen vertolk-
ten. De naïeve maar oprechte politieman 

Nestor Patou (Lemmon) wordt gestatio-
neerd in de hoerenbuurt van Parijs. Als hij 
een bordeel wil sluiten, kost hem dat zijn 
baan door een corrupte commissaris. Dan 
ontmoet hij het hoertje Irma la Douce (Ma-
cLaine). Tegen wil en dank wordt hij haar 
souteneur, maar hij is ook op haar verliefd. 

Vanaf 21 maart

De vierde en laatste avond van de 
programmareeks draait om het thema 
'We doen het zelf wel!'. We gaan terug 
naar De Pijp en zoomen in op wat we 
zelf kunnen doen. In de laatste editie: 

De Man door Europa is een solovoorstel-
ling van Lucas De Man. Voor deze voorstel-
ling reisde Lucas De Man door Europa en in-
terviewde meer dan 20 creators die opstaan 
en strijden voor verandering, om de maat-
schappij waarin ze leven vorm te geven. 

We doen het zelf wel is een documentai-
reserie over de participatiesamenleving. En-
thousiaste mensen in alle delen van het land 
nemen het heft in eigen hand. Anneloor 

van Heemstra en Susan Koenen volgen 
verschillende initiatieven, waarbij actieve 
burgers zelf vorm geven aan hun gemeen-
schap, dorp of buurt. Deze avond wordt de 
aflevering getoond over 'Huis van Carnisse', 
een Rotterdams wijkcentrum in zelfbeheer. 
Hier organiseren buurtbewoners met hart 
en ziel activiteiten voor de wijk. Toch blijven 
de verantwoordelijkheden en de financiële 
zaken van het wijkcentrum een voortduren-
de bron van zorg.

De avond wordt afgesloten door Renée 
Frissen. Als externe promovendus is zij 
verbonden aan het Instituut voor Cultuur-
wetenschappelijk Onderzoek. In haar voor-
dracht wil ze kleine burgerinitatieven, zoals 

de G250, een hart onder de riem steken. 
Volgens Renée zijn deze initiatiefnemers 
de sleutel tot een goed functionerende par-
ticipatiemaatschappij. En hoewel ze vaak 
ondergewaardeerd worden, wil Renée ze op 
deze manier graag aanmoedigen en bedan-
ken voor hun inzet.

Stemmen of Loten. Laatste editie van een vier-
delige reeks over nieuwe democratie. Mode-
rator: Lara Staal. maandag 20 maart 20.00u 

in Ostade A'dam, Van Ostadestraat 233d. 
Tickets: 4 euro.

Organisatie: 
Wijkcentrum De Pijp & Ostade A'dam

Laatste editie van Stemmen of Loten in Ostade A'dam


