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Jongerencomité 4 en 5 mei strijdt voor vrijheid
4 meiherdenking op de Van Woustraat verleden jaar. Foto Souraya Kichouhi

Het Jongerencomité met Job Cohen. Linksonder Kim, daarnaast Wandana. Foto: Daryl Mulvihill

Van Woustraat 149 is de plek waar in De 
Pijp op 4 mei de jaarlijkse dodenherden-
king plaatsvindt. Een plaquette in de ge-
vel vertelt waarom. In de Van Woustraat 
149 was tijdens de oorlog IJssalon Koco 
gevestigd. Deze ijssalon werd geleid 
door de Joodse eigenaren en verzetsstrij-
ders Ernst Cahn en Alfred Kohn. Na een 
confrontatie met de Duitse politie in de 
IJssalon, werden de twee Joodse eigena-
ren in 1941 gearresteerd. Ernst Cahn werd 
gefusilleerd. Alfred Kohn kwam om in 
het concentratiekamp. Als reactie op het 
verzet in IJssalon Koco werden door de 
Duitsers 400 Joden gedeporteerd. Deze 
gebeurtenissen waren een belangrijke 
aanleiding voor Amsterdammers om de 
‘Februaristaking’ te organiseren op 25 
februari 1941. 

Route Stille Tocht: Van der Helstplein (start 19:40 uur) Rustenburgerstraat  Korte Tolstraat  

Pieter Aertszstraat  Van Woustraat 149 (voormalige IJssalon Koco)

Stille tocht en herdenking 
Van Woustraat 149 (voormalige IJssalon Koco)
19:35 uur Stille tocht vanaf het Van der Helstplein naar de Van Woustraat.
20:00 uur Twee minuten stilte bij de Van Woustraat 149, voor de voormalige 
IJssalon Koco. Bij aankomst op de Van Woustraat wordt de Last Post gespeeld, 
en zijn we twee minuten stil. Onder muzikale begeleiding van TrioCtotdeDerde 
klinkt het Wilhelmus, en volgt een afwisselend programma van sprekers en 
muziek. Gastspreker is Job Cohen. Na afloop is er de gelegenheid om na te 
praten, de winkeliers van de Van Wou verzorgen thee en koffie.
Er is vooraan bij het podium een zitplek voor kinderen. 

Er zijn steeds minder 
bewoners in De Pijp die de 
Oorlog hebben meegemaakt. 
Het Jongerencomité 4 en 5 
mei houdt de herinnering in 
leven. 

Met succes nemen de jongeren de regie 
in handen. Ze flyeren in de buurt, praten 
met leeftijdgenoten, houden een stille 
tocht, en organiseren een debatavond. 
Ook Bevrijdingsdag is hun toevertrouwd. 
Ze helpen, eten en praten mee met de 
bevrijdingsmaaltijd voor alle buurtbewo-
ners.

Verlegen maar vastberaden zitten en-
kele comitéleden aan tafel in buurthuis 
de Edelsteen. De handen zijn gevouwen, 
de blikken zelfverzekerd. Wandana Jai-

wan denkt na en weegt haar woorden: 
“Wij vinden het belangrijk dat de Oorlog 
herdacht wordt. Mensen moeten besef-
fen dat de vreselijke gebeurtenissen die 
toen plaatsvonden, nooit meer mogen 
gebeuren.” De groep knikt instemmend. 
Kim Rai valt haar bij: “Tegelijkertijd wil-
len we graag dat mensen inzien dat 
vrijheid niet vanzelfsprekend is. Wij zijn 
dankbaar voor onze vrijheid, en we willen 
anderen graag inspireren.” 

Wat vrijheid inhoudt? “Dat je kunt zijn, 
wie je wilt worden”,  zegt een zachte 
stem. De jonge groep is voorbereid op 
lastige vragen van de verslaggever. “Vrij-
heid betekent ook dat je kunt studeren, 
kunt gaan waar je wilt en vrij bent in je 
gedachtes”, het klinkt bijna verlegen. “En 
dat je gewoon naar de winkel kunt gaan, 
zonder dat je wordt gebombardeerd.”

De jongeren kijken uit naar de activi-

teiten. De herdenking begint met een 
stille tocht om 19:35 vanaf het Van der 
Helstplein naar de van Woustraat 149. Op 
dit adres stond ijssalon Koco, de verza-
melplaats van joodse knokploegen die op 
de vuist gingen met NSB’ers en fascisten. 
De eigenaren van de ijssalon betaalden 
de prijs en werden door de nazi’s ver-
moord. 

Op deze gedenkwaardige plek wordt 
om 20:00 een minuut stilte gehouden 
voor de oorlogsslachtoffers, waarna Job 
Cohen het woord neemt. De aanwezig-
heid van de voormalige burgemeester is 
een ander succes van het jongerencomité 
dat Cohen speciaal voor de gelegenheid 
heeft opgetrommeld. De volgende dag, 
op Bevrijdingsdag, volgt in Buurthuis 
De Edelsteen aan het Smaragdplein een 
vrijheidsmaaltijd en een debat. De dames 
beloven de aanwezigen enige pittige 

thema’s voor te schotelen. 
Het goede voorbeeld van de jongeren 

heeft overigens de interesse gewekt van 
filmmakers. Zij hebben hun activisten 

vastgelegd in een documentaire die eind 
mei zal verschijnen.

Gillis Kersting

Stille tocht en 4 mei herdenking in De Pijp

Geen ‘Hexit’ op Heineken Plein 
De Heineken Experience heeft aan Platform 
Bewoners van De Pijp en VvE Marie Heine-
kenplein laten weten definitief af te zien 
van hun plannen voor een uitgang aan het 
Heinekenplein, omdat zij een groot belang 
hechten aan een goede verstandhouding 
met de buurt - De Pijp, waar de bakermat 
van Heineken ligt.

Vorig jaar werd bekend dat Heineken Ex-
perience een vergunning wilde aanvragen 
om een uitgang te maken aan het Heine-
kenplein, ook wel Hexit genoemd. Hierop 
ontstonden grote protesten bij omwonen-
den, die vreesden dat het karakter van het 
plein volledig zou veranderen. Met zo'n 
miljoen bezoekers per jaar die via het plein 
de Heineken Experience zouden verlaten 
zou de buurtfunctie van het plein in gevaar 

komen. Na die protesten (een petitie tegen 
de Hexit werd door 1.300 personen onderte-
kend) lastte Heineken een pauze in om een 
stuurgroep in te richten om alle scenario's te 
onderzoeken. Gaandeweg heeft Heineken 
geconcludeerd dat de bezwaren vanuit de 
buurt van blijvende aard zijn. Aan de stuur-
groep namen deel: Platform Bewoners van 
De Pijp, VVE Heinekenplein, ondernemers 
Heinekenplein, Gemeente Amsterdam en 

Heineken. Sophie Konijnenbelt, namens 
Platform Bewoners van De Pijp: “Heineken 
vindt haar relatie met De Pijp, belangrijker 
dan een hexit. Wat een klasse!” Wouter 
Huisman, namens VvE Marie Heinekenplein: 
“Ik ben heel blij, ik zou anders echt verhuisd 
zijn met mijn gezin. En we kunnen Heineken 
blijven drinken!”

Maarten Wesselink
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Albert Cuyp naast  › WAXX KAPPERS ‹ naast Hutspot      

2

  Van Woustraat 8     
2

  020 - 493 04 92 • www.waxx.nl     

2

  fb.com/waxxamsterdam
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thuis in de stad

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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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

Al voor 30 euro 
in deze krant?

mail naar 
q.voorn@wijkcentrumdepijp.nl

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

in Amsterdam, Amstelveen en omgeving

AMSTERDAM HOUSING
INFO@AMSTERDAMHOUSING.NL 

TEL (020)6717266
WWW.AMSTERDAMHOUSING.NL

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 !!!

Actenz i.s.m. met Fresh Fitness:  
Samen Fit 40+. Op zoek naar een  

sport/beweegactiviteit die bij u past!

Bent u 40+, woont in Amsterdam zuid en u wilt 
graag sporten maar komt er zelf niet toe om de 

eerste stappen te zetten. Of mogelijk weet u nog 
niet wat het beste bij u en uw budget past?  

Wij kunnen u hierbij helpen! 

Onder begeleiding van een personal trainer en 
oefen-therapeut Mensendieck van Actenz werkt 
u wekelijks aan uw conditie, op uw eigen niveau 

in sportschool Fresh Fitness. 

Daarnaast helpen wij u bij het zoeken van een 
sport- of bewegingsactiviteit die bij u past, bij 

een club of vereniging. Dit kan zowel individueel, 
samen met anderen of met een eigen sport-

maatje zijn. Daarnaast is het ook een geschikte 
plek om leeftijdsgenoten te leren kennen!

Waar Fresh fitness, Tolstraat 57-59, 1073 RW, Amsterdam  
Wanneer Wekelijks op dinsdag 11.00-12.00 uur, van 

maart t/m december 2017
Praktische informatie Kosten; € 2,- per keer.

Informatie en/of aanmelden Tjerk ter Haar Romeny, 
t.terhaar@actenz.nl 06 12384128

Looiersgracht 70 - 72 
1016 VT Amsterdam 
020-6227742 

Creatieve Workshops 
Creatieve activiteiten voor iedereen! Boetseren,                   
mozaïeken, houtbewerking of bloemschikken.                 
Elke maand staat er weer iets anders op het programma.                  
Gratis, iedereen Welkom!  

Annemargriet van de Kaa
&

Lisette Verhei j en
Crematies en Begrafenissen

T 06-24 282 782  www.rooshert.nl

met
een

gerust
hart

De beslissing om een parkeergarage 
te bouwen onder het Willibrordus-
plein komt dichterbij. Op 28/29 juni 
neemt de Gemeenteraad het besluit. 
In het Amstelhuis organiseerde de 
gemeente op 28 maart een informa-
tieavond voor de buurt. Onderzoe-
ken naar wettelijke en technische 
bezwaar zijn afgerond. De gemeente 
kan aan de slag. Maar is die garage 
nu eigenlijk wel nodig? Volgens 
buurtbewoner Jan van Ophuijsen, fel 
tegenstander van de garage, niet.  

Echt nodig?
De gemeente wil in de stad een aantal 
ondergrondse parkeergarages bouwen.  
Ook eentje onder het Willibordusplein 
tussen de Ceintuurbaan en de Sint Wil-
librordusstraat. Onderzocht moest nog 
worden of een garage op die plek wel 
mogelijk is. Op een speciaal voor de 
buurt georganiseerde informatieavond 
deelde de gemeente mee dat er geen 
wettelijke of technische bezwaren zijn 
om tot bouw over te gaan. Maar is die 
garage eigenlijk wel nodig? Zeker 1500 

bewoners zijn door de argumenten van 
de gemeente niet overtuigd en zien te 
weinig aandacht voor de nadelen van 
een garage voor de buurt en voor de 
stad. 

 
Parkeerdruk
Eén van de argumenten voor de bouw 
is een hoge verkeersdruk in de buurt. 
Volgens Jan van Ophuijsen, bewoner uit 
de buurt, is dit geen steekhoudend ar-
gument. “De gemeente wekt de indruk 
dat het voor vergunninghouders straks 
gemakkelijker wordt in de buurt te par-
keren. Maar de garage is niet alleen voor 
vergunninghouders in de buurt. Van de 
216 ondergrondse parkeerplaatsen zijn 
125 parkeerplaatsen bedoeld om de par-
keerplaatsen te compenseren die ver-
dwijnen bij de herinrichting van de Van 
Woustraat. En rond het plein verdwijnen 
ook nog eens vijftig parkeerplaatsen om 
de garage onder het plein beter mogelijk 
te maken. Voor de bewoners in de buurt 
met een parkeervergunning levert de 
garage dus niet veel extra plekken op.” 

Valkuil
Dat een parkeergarage tot een lagere 
parkeerdruk leidt is volgens Van Ophuij-
sen een voorbarige conclusie. “Een par-
keergarage lijkt zo mooi. Meer ruimte op 
straat en een lagere verkeersdruk. Maar 
dat is nu net de valkuil waar we niet in 
moeten trappen. De parkeerdruk wordt 
in de eerste plaats bepaald door het aan-

tal vergunningen dat het stadsdeel uit-
geeft. In De Pijp is de wachtlijst gedaald 
tot onder de tien. Bestuurders hebben 
gekozen voor een kortere wachttijd en 
daarvoor voor een hogere parkeerdruk. 
Die parkeerdruk willen ze nu verlagen, 
niet door de wachttijd wat te verlengen 
maar door een garage aan te leggen. 
Maar een garage zal die druk niet ver-
lagen. Bouw van een garage, met een 
beperkt aantal plaatsen voor vergun-
ninghouders, gaat het niet gemakkelij-
ker maken om na elf uur 's avonds nog 
een plekje voor de auto te vinden zolang 
het stadsbestuur zo veel parkeervergun-
ningen uitgeeft“. 

“De garage is niet 
alleen voor bewoners 
uit de buurt”

Kostbaar
Van Ophuijsen: “De aanleg kost €100.000 
per plaats. Tel je daar onderhoud en ex-
ploitatie bij op, dan komt één plaats op 
€ 250 per maand over veertig jaar. Dat 
staat in geen verhouding tot de 25 euro 
per maand die vergunninghouders nu 
betalen. Een garage hier gaat onvermij-
delijk bezoekers van buiten af aantrek-
ken, dus extra verkeer. Niet alleen rond 
het plein maar ook over de Amsteldijk, 
door  de Van Woustraat,  de hele buurt 
en verder de stad in.“

Andere mogelijkheden 
Voor vergunninghouders kan de ge-
meente veel goedkoper ruimte schep-
pen in bestaande, goeddeels leeg-
staande garages, waaronder een in de 
Sint Willibrordusstraat zelf. Ook voor 
bezoekers van buiten de stad is er 
volgens Van Ophuijsen geschikter par-
keerruimte te creëren. Bijvoorbeeld in 
een parkeergarage in de buurt van de 
Utrechtse brug, met een shuttlebus die 
bezoekers via Rijnstraat, Van Wou en 
Westeinde snel naar het Frederiksplein 
rijdt. Daar heb je veel meer aan dan 
bouwen onder het Willibrordusplein.“ 

 
Veilig spelen
En dit dan ook nog eens in een buurt 
die zo dichtbebouwd is dat dit de enige 
plek is waar je een garage kunt bouwen 
zonder dat je er huizen voor moet af-
breken. En die bouwlocatie is ook nog 
eens de enige plek waar kinderen uit 
de buurt veilig kunnen spelen. Die plek 
gaat voor jaren op de schop en zal niet 
meer terugkomen zoals hij nu is. Met 
auto's die een garage in- en uitrijden 
zal de veiligheid rond het plein sterk 
afnemen. Eind juni krijgen we duide-
lijkheid. Nog ruim twee maanden voor 
de bestuurders om een weloverwogen 
beslissing te nemen. Laten we hopen 
dat ze dat doen.“

 
Maarten Wesselink

Is parkeergarage onder Willibrordusplein wel nodig? 

Schetsontwerp herinrichting Willibrordusplein na bouw ondergrondse parkeergarage
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‘CONTROLE KWIJT?’
Alcohol, drugs, gokken, etc.

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

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

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’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?

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

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

Boodschappen
 

Klusjes in en om het huis

Tuinonderhoud

Computerhulp

Sociale contacten

Hobby’s en sport

Huisdieren

Taal leren

Vervoer & begeleiding

Bel ons op 020 67 94 441
www.voorelkaarinzuid.nl

Dé plek voor ondersteuning en 
ontmoeting in Amsterdam Zuid

Buurtgenoten helpen?  

Sluit je aan  

als vrijwilliger! 

Rooshert Uitvaartbegeleiding 
en Het Emporium of Wonders

Sinds 7 april doet Rooshert Uitvaartbegeleiding mee aan een 
pop-up platform waar verschillende disciplines samenkomen: 
kunst, kleding, fotografie en mooie dingen. In deze informele sfeer 
presenteert Rooshert zich in het Huis van Heimwee.  Uitvaart-
begeleidsters Annemargriet van de Kaa en Lisette Verheijen zijn 
nog van 25 t/m 29 april te vinden in het Huis van Heimwee, 
Quellijnstraat 80, in de Pijp.

Kom een kijkje nemen in Het huis van Heimwee van 13:00-17:30.  
In deze informele setting gaan we ook graag het gesprek aan met 
bezoekers die daar voor openstaan. Praten over de dood is steeds 
minder een taboe aan het worden, maar voor velen is het nog 
steeds niet makkelijk om over je eigewn sterfelijkheid te praten en 
na te denken, we willen op een laagdrempelige manier mensen 
bewust maken van het belang van een tijdige oriëntatie  
en de mogelijkheden die er zijn. 

Voor geïnteresseerden die een dierbare verloren hebben is er op 
dinsdag 25 april om 13:00 een 'Ritueel van de melancholie’, even 
met aandacht stilstaan bij je dierbare en je gevoel. José Antonio 
begeleidt het ritueel, hij komt uit Peru en is verhalenverteller. Je 
bent welkom vanaf 12:00 in Het Emporium of Wonders aan de 
Quellijnstraat 80.  Voor meer informatie kijk je op www.rooshert.nl

Heb je ruimte in Hoofd, Hart en Agenda?

Word vrijwilliger bij Hulplijn Amsterdam chat- en 
telefonische hulpdienst in Amsterdam.

Intensief maar boeiend en verrijkend  
vrij-willigerswerk. De basistraining start  
binnenkort. Belangstelling? 
www.hulplijnamsterdam.nl of 
020 6758888

 

www.combiwelvoorkinderen.nl
020 5771133

KINDEROPVANG
Kinderdagverblijven

Buitenschoolse Opvang

Peutercombi

Voorscholen
Spelend leren

Ontdekken & beleven

Een kind dat plezier 

heeft ontwikkelt zich goed. 

Zorgzaam & Ervaren | Combiwel voor kinderen
Maatschappelijke organisatie voor kinderopvang, 

ontwikkelingsstimulering en opvoedingsondersteuning.



LEVEN MET EEN KRAPPE BEURS

Sanne voelt zich niet arm. 
Dat is wat anderen ervan 
maken, zegt ze. Maar zelf 
vindt ze het wel meevallen. 
Ze heeft het eigenlijk best 
goed, met haar man Ruud, 
in een fijne benedenwoning. 
Na vaste lasten, en een klein 
spaarbedrag, houden ze 
zo'n tachtig euro per week 
over. Voor eten, kleren, leuke 
dingen – alles eigenlijk.

Ze geeft haar ‘geheim’ meteen prijs: “Ik 
maak elke maand en elke week een fi-
nancieel plan. Ik weet precies wat we 
nodig hebben, welke rekeningen er zijn. 
Zo zijn er nooit vervelende verrassingen. 
Aan het eind van de maand is er meestal 
nog wat geld over, dat is het leuke.”

Leuk of niet leuk, breed heeft ze het niet. 
“Natuurlijk zou ik wel meer willen heb-
ben. Ik droom soms van een grote prijs. 
In een loterij. Niet dat ik ooit een lot 
koop hoor. Dat is zonde van het geld. Je 
wint toch nooit wat. Maar dromen mag 
altijd. Als ik opeens rijk zou zijn, ging ik 
meteen veel ruimer wonen. Hier is het 
zo vol.” Ze kijkt de huiskamer rond. Het 
is er gezellig, maar het enorme aquarium 
zou inderdaad een royalere huiskamer 
verdienen.

Sanne koopt haar kleding vaak twee-
dehands, bijvoorbeeld bij Juttersdok. 

“Ik vind het echt zonde om dure nieuwe 
kleren te kopen. Het is vaak ook helemaal 
niet nodig. Bij goede kringloopwinkels 
hangen heel goede spullen, zo goed als 
nieuw.” Ze heeft er ook echt lol in, ze 
rijdt graag door de stad om ergens iets 
goedkoops op de kop te tikken. Sanne: 
“bijvoorbeeld naar De Hoop van Morgen,  
in de Bijlmer, daar kun je voor twee euro 
een pakket met eten krijgen. Daar ga ik 
bijna elke twee weken heen. Prima spul-
len, die bij de Appie of de Dirk veel en veel 
duurder zijn. En zo zie ik ook nog wat van 
de stad, ik vind het heerlijk om onderweg 
ergens op een bankje te gaan zitten. Nee, 
ik neem geen broodjes mee, en ga ook 
nooit op een terrasje zitten. Als ik honger 
krijg, dan ga ik gewoon naar huis. Voor 
mij geen Hema-worst hoor, dat is echt 
zonde.”

”Als ik honger krijg, 
ga ik gewoon naar 
huis. Voor mij geen 
Hema-worst hoor, dat 
is echt zonde”

Het is die instelling die Sanne uit de rode 
cijfers houdt. Goed plannen en geen on-
nodige uitgaven doen. Vroeger was dat 
wel anders. Sanne vertelt: “Mijn vorige 
man gaf alles uit aan dure kleding. We za-
ten diep in de schulden, we hadden altijd 
zorgen. Toen we uit elkaar gingen, wist 
ik dat ik het anders zou gaan doen. Ruud 
heeft net als ik geen dure smaak, geen 
hobbies die maar onnodig geld kosten. 
We leven eenvoudig, met de middelen 

die we hebben. We hebben het eigenlijk 
heel goed.”

Zelf houdt Sanne helemaal niet van ko-
ken, zegt ze. “Maar Ruud is vroeger kok 
geweest, die vindt het fijn om te doen. 
Het is altijd weer anders waarmee ik 
thuis kom, en daar maakt hij dan wat lek-
kers van. Soms komt de wagen van Blije 
Buren langs, dat is ook zoiets. Daar mag 
je gewoon nemen wat je nodig hebt. Ik 
schaam me daar niet voor hoor, waarom 
zou ik? Je moet je niet bezig houden met 
wat anderen ervan denken. Het belang-
rijkste is dat je zonder schulden rond-
komt, en ook nog wat overhoudt.”

Een auto mist Sanne ook niet echt, al zou 
het natuurlijk best handig zijn. “Maar 
als ik er even over nadenk, dat enkele 
ritje dat we ermee zouden maken, nee. Ik 
word er niet gelukkiger van als ik ver kan 
reizen. Nergens voor nodig.” 

Op de vraag wat het meest luxueuze is 
wat ze zich toch veroorlooft, antwoordt 
ze: “Het tuinhuisje! Ik heb dertig jaar ge-
leden van mijn ouders een huisje overge-
nomen op een tuincomplex hier niet ver 
vandaan. We betalen er wel huur voor, 
maar dat kan net. We hoeven nooit op 
vakantie, want in de zomermaanden wo-
nen we daar. Heerlijk buiten tussen het 

groen en de vogels. Er is wel onderhoud 
nodig natuurlijk, maar als we bijvoor-
beeld planken nodig hebben, vinden we 
die gewoon op straat.”

Gestommel op de gang, haar dochter 
en kleindochter van drie komen binnen 
en lopen door naar achteren. “Ik heb het 
ook aan mijn dochter doorgegeven, dat 
planmatige, en goed zorgen voor je geld. 
Zij leeft nu precies zo. Hoe weinig je ook 
hebt, altijd goed blijven nadenken, en als 
het kan steeds blijven sparen. Dan blijft 
er ook wat over om leuke dingen te doen 
met die kleine.”

Peter Schuite

Goed plannen en geen onnodige uitgaven, dan red je het

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.

Ruud en Sanne hebben het eigenlijk heel goed. Foto: Maarten Wesselink
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Kom lekker een uur kanoën of waterfiet-
sen. Gewoon een beetje dobberen of een 
tochtje maken. Niks moet, alles mag. Er zijn 
2- en 4-persoonswaterfietsen en 1-, 2- en 
3-persoonskano’s. En als u genoeg heeft 
van het luieren, ga dan relaxen op de Grote 
Speelweide.
Geldig 1 mei t/m 30 juni Stadspasprijs 
gratis (normale prijs € 10) Kaartverkoop aan 
de kassa, dagelijks geopend van 10.30 tot 19 
uur Adres Watersportcentrum Amsterdamse 
Bos, Grote Speelweide 5, Amstelveen Meer 
info kanoverhuur-adam.nl of 020 645 7831 

Waterfietsen of kanoën

Pampus of Muiderslot
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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.

Weleens voor Pampus gelegen? Of met de boot een Middeleeuws kasteel be-
zocht? Vaar met een historisch schip vanaf Amsterdam naar Forteiland Pampus, 
of Kasteel Muiderslot. Een heerlijk dagje uit voor jong en oud! Op Pampus en in 
het Muiderslot zijn gratis rondleidingen en speurtochten. Meevaren kan dinsdag 
t/m zondag om 11 uur. Terugkomst op IJburg om 15.15 uur.
Geldig 1 mei t/m 31 mei Stadspasprijs gratis (normale prijs varieert € 6 - € 20) 
Kaartverkoop online, met kortingscode StadspasMEI Adres Krijn Taconiskade 
124, Amsterdam IJburg Meer info www.veerdienstamsterdam.nl/stadspas  
of 020 427 8888

IJ-hallen is de grootste vlooien-
markt van Europa! Door de grootte 
van de markt is er voor ieder wat 
wils. Voor € 1,00 krijg je toegang tot 
de markt. De data om uit te kiezen 
zijn 13 of 14 mei, 3 of 4 juni. Echt 
een aanrader als je van goedkoop 
inkopen houdt!
Geldig 13, 14 mei of 3, 4 juni tussen  
9 – 16.30 uur Stadspasprijs € 1 (nor-
male prijs € 5) Kaartverkoop aan de 
kassa Adres TT Neveritaweg 15 Meer 
info www.ij-hallen.nl

IJ-Hallen

Rialto

Voor € 1 naar de film in Rialto. In juni gaan er weer prachtige films in  
première in filmtheater Rialto in het hartje van de Pijp. Napraten kan natuur-
lijk in Rialto’s gezellige café.
Geldig 1 t/m 30 juni Stadspasprijs € 1 (kaartverkoop aan de kassa van  
 Rialto) Adres Ceintuurbaan 338 Meer info www.rialtofilm.nl

Powervrouwen – Een fenomenale vriendinnenrevue! Een echte ‘lachen gebla-
zen’- voorstelling, met hilarische sketches en pakkende popsongs. De eerste 
twee revues waren sterk. En succesvol. En hysterisch. Deze derde show doet 
daar nog eens een fijne schep bovenop.
Geldig 23 en 24 mei om 20.15 uur Stadspasprijs € 2,50 voor best beschikbare 
rangen (normale prijs €18,75 tot €23,75) Kaartverkoop aan de kassa vanaf 16 uur 
Reserveren kassa of telefonisch via 020 624 0534 Adres Amstel 56 - 58 Meer 
info dekleinekomedie.nl

Bekend van de film en nu in het theater mét nieuwe muziek van Thomas 
Acda: De Marathon! Een ontroerende voorstelling over vier Rotterdamse 
garagemonteurs. Gerard, Nico, Kees en Leo sleten tot voor kort hun dagen 
met bier, broodjes bal en sigaretten. Als Gerards garage failliet dreigt te 
gaan, komen de mannen op het briljante idee om gesponsord de marathon 
te lopen.
Geldig 2 t/m 4 mei en van 8 t/m 11 mei Stadspasprijs € 5 (normale prijs 3e 
rang €27,50 en 4e rang €19,50) Kaartverkoop aan de kassa Adres  
Marnixstraat 402 Meer info delamar.nl

DeLaMar

De Kleine Komedie

aanbiedingen mei en juni

gratis     

€ 5    

€ 2,50   

€ 1   

€ 1 gratis
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Oranjekerk 
2e Van der Helststraat 1-3 
Iedere twee weken een gezellige en lekkere 
warme maaltijd. 
Komende datum (laatste van het seizoen!) 
do 20 mei. 
Aanvang: 20 uur
Kosten: 4,50 euro 
Aanmelden: Christine van den End, 
06 – 49718486
Extra: Vrijheidsmaaltijd op 5 mei. Tussen 18 en 
20.30 uur is iedereen welkom. Toegang gratis, 
voor de vrijheidspannenkoek wordt een kleine 
bijdrage gevraagd.

GRIMM Gallerie 
Frans Halsstraat 26
Groepstentoonstelling van kunstenaars die 
geïnspireerd zijn door het gedachtegoed van 
Ger van Elk, een van de grondleggers van de 
conceptuele kunst. Gelijktijdig hangt werk 
van Van Elk zelf in de GRIMM Gallerie aan de 
Keizersgracht 241.  
t/m 27 mei, do-za van 11 tot 17 uur. 
Info: 020 - 6 752 465

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, Genesis 3. 
Zo 14 mei, aanvang: 20 uur. 
Gratis toegang.

Galerie Gabriel Rolt
Tolstraat 84
Expositie 'Live as Matter' van kunstenaarsduo 
Children of the Light. Lichtsculpturen die nu eens 
niet hun omgeving verlichten, maar helemaal op 
zichzelf staan.
T/m 20 mei, wo t/m za, van 12 tot 18 uur
Info: 020-2215852

Gratis lunchconcerten in het 
Concertgebouw 
wo 26 april | 12:30 | Kleine Zaal
JongNBE (Nederlands Blazers Ensemble): Teresa 
Costa (fluit), Inge Ariesen (hobo) 
Werk van Wagner, Özdemiroglu en Verhelst 

wo 3 mei | 12:30 | Kleine Zaal
Cheng Kwartet 

wo 10 mei | 12:30 | Kleine Zaal
Studenten van de Sweelinck Academie van het 
Conservatorium van Amsterdam 

wo 17 mei | 12:30 | Grote Zaal
Openbare repetitie van het Koninklijk Concertge-
bouworkest, o.l.v. Jaap van Zweden 

wo 24 mei | 12:30 | Kleine Zaal
Sweelinck Barokorkest, o.l.v. Leonard Kwon  
Werken van Fagerlund en Telemann 

wo 31 mei | 12:30 | Kleine Zaal
Studenten van de Dutch National Opera Academy 

wo 7 juni | 12:30 | Kleine Zaal
Intercontinental Ensemble 
Werk van Martinů 

Stopera 
Iedere dinsdag om 12.15 uur is er een gratis 
lunchconcert in de foyer van het Nationale Opera 
& Ballet.

di 2 mei: Strijkkwintet uit het Nederlands Kamer-
orkest en harpiste Sandrine Chatron spelen werk 
van George Onslow en André Caplet.

di 9 mei: Erik Janse (tenor) en Maarten Hillenius 
(piano) spelen 'Lieder mit Worten' van Felix 
Mendelssohn.

di 23 mei: Ralph Rousseau Meulenbroeks (viola 
da gamba) speelt werken van Karl Friedrich Abel, 
Georg Philipp Telemann en Tobias Hume.

di 30 mei: Koor van de Nederlandse Opera

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 mei en juni

Algemene informatie 
Op uw pas en bij de aanbieding staat een groene stip of blauwe ruit. Zo kunt u 
snel zien van welke aanbiedingen u gebruik kunt maken. 

Hoeveel aanbiedingen kunt u kiezen? Per kalendermaand kunt u twee aanbiedingen kiezen. 
Let op: de geldigheidsperiode van elke aanbieding verschilt. Kijk dus goed wanneer een  
aanbieding geldig is. 

Hoe betaalt u? Meestal betaalt u aan de kassa, soms online. Het 19-cijferige nummer van uw 
Stadspas staat op de achterkant van uw pas. Laat altijd uw Stadspas bij de kassa scannen, want 
alleen dan kunt u gebruik maken van de speciale Stadspasprijzen. 

Meer informatie over de Stadspasactiviteiten? Kijk op de websites of lees onderstaande  
publicaties:  amsterdam.nl/stadspas  Facebook.com/stadspasamsterdam  MUG Magazine  
 Krant Amsterdam. Kunt u niet alle informatie over de aanbieding vinden? Kijk dan op de  
website van de aanbieder.
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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
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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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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.

In De Nieuwe Kerk begint de expositie van de 60ste editie van de internationale 
persfotowedstrijd aan de jaarlijkse wereldtour. Indrukwekkende winnende pers-
foto’s van tientallen fotografen uit de hele wereld.
Geldig 1 mei t/m 30 juni, dagelijks geopend van 10 tot 18 uur Stadspasprijs gratis 
(normale prijs € 10) Kaartverkoop aan de kassa Adres Dam Amsterdam 
Meer info nieuwekerk.nl worldpressphoto.org

Liefhebbers van Vincent van Gogh kunnen in dit museum hun hart ophalen. 
Bekijk zijn bekendste schilderijen zoals de ‘Zonnebloemen’ en ‘Korenveld met 
kraaien’. Of lees de vele brieven die hij naar zijn broer schreef. 
Geldig t/m 31 augustus Stadspasprijs gratis (normale prijs € 17) Kaartverkoop 
aan de kassa Adres Museumplein 6 Meer info www.vangoghmuseum.nl

World Press Photo

Van Gogh Museum
gratis

gratis



LEVEN MET EEN KRAPPE BEURS

Blije Buren in De Pijp?

Blije Buren is een organisatie 
die zich zonder subsidie inzet 
voor mensen die eenzaam 
zijn of in de knel zitten. “Als 
ik vertel dat ik van Blije Buren 
ben, dan beginnen de mensen 
al te lachen.”

Peter Guelterus is initiator en beden-
ker van Blije Buren. Hij is gediplomeerd 
maatschappelijk werker, komt voort uit 
een Indonesische moeder en Groningse 
vader, groeide op in Amsterdam en heeft 
een veelbewogen leven achter zich. Peter 
woont en werkt aan de Cruquiuskade. Hij 
is met zijn compagnon en mede-initia-
tiefnemer Francesca Emma naarstig op 
zoek naar een ruimte in De Pijp, om zijn 
activiteiten voor Blije Buren uit te brei-
den. Ik tref Peter of ‘Peet’ aan in het Huis 
van de Buurt, waar wij chocolademelk 
drinken en hij schaamteloos mijn koekjes 
confisqueert.

“Ik ben met Francesca – Fran – Blije 
Buren begonnen als stichting in 2010,” 
steekt Peter van  wal, “maar we begon-
nen een jaar daarvoor al met de voor-
loper, Villa JC. Dat JC stond voor Jacob 
Catskade. Die twee B’s van Blije Buren 
hebben ook extra betekenis. Ze staan 
voor de Biesboschstraat, de straat in de 
Rivierenbuurt waarin ik ben opgegroeid. 
Maar BB staat ook voor Babi Beatrice, de 
naam van mijn in 1999 overleden moeder. 
Zij was mijn inspiratiebron voor wat ik 
moest doen in het leven.”

Maar babi betekent toch varkentje? Heet-

te je moeder echt zo?
“Jazeker, geloof het of niet. Ik heb eens 
aan mijn oma gevraagd waarom ze mijn 
moeder zo heeft genoemd. Toen zei ze: 
‘Peter, ik stond dag en nacht in de keuken 
en mijn lievelingsgerecht was babi pan-
gang!’ Mijn moeder schaamde zich voor 
haar vreemde naam en is zich later Baby 
en Bea gaan noemen. Maar babi betekent 
nog veel meer, ik heb het allemaal uitge-
zocht. Babi is ook de naam van een grote 
community in Indonesië.”

Peter groeide op in een groot, warm 
maar chaotisch gezin. Er kwamen altijd 
mensen over de vloer. “We hadden het 
thuis niet breed, maar ik ben vanaf mijn 
geboorte geestelijk rijk geweest. Ik dacht 
altijd dat iedereen zo was. Een paar jaar 
geleden was ik op een reünie van school. 
Toen bleek dat al mijn klasgenootjes 
wel eens bij me thuis waren geweest. Ik 
maakte dus met iedereen vrienden en 
dat is wat ik nog steeds doe.”

Het is de manier waarop Peter in het le-
ven staat – altijd mensen om zich heen 
– en waarop    de filosofie van Blije Bu-
ren is gestoeld. “Wij zijn een buurtser-
vicecentrum. Ik gebruik bewust de term 
buurthuis niet, want we willen geen 
hangplek voor mensen zijn. We zijn Blije 
Buren begonnen als voorziening om de 
eenzaamheid terug te dringen. Een op 
de vijf personen in Nederland voelt zich 
eenzaam en ik dacht hé, wat kan ik daar 
aan doen? Wij nodigen als Blije Buren 
altijd iedereen op zijn Indisch uit om aan 
een grote tafel te zitten. Dan krijg je een 
kopje thee of koffie, of een soepje van 
ons. Wat je dan ziet is dat de gesprekken 
op gang komen. Eenzame mensen kun-

nen bij ons zo een netwerkje opbouwen, 
zodat ze zich minder eenzaam voelen.”

Peter ziet zelf als zijn grootste kwaliteit 
en talent dat hij voedsel kan inzamelen. 
“Hoe je dat doet? Alles hangt af van je 
benadering. Als ik binnenkom en vertel 
dat ik van Blije Buren ben, dan beginnen 
de mensen al te lachen. Daarna vraag ik: 
‘Heeft u eten wat u normaal gesproken 
weggooit?’ Ik wil namelijk niet aanne-
men wat uit de winkelschappen komt, 
want dan voel ik me net een bedelaar. 
Ik wil het voedsel dat voor de donateurs 
geen waarde meer heeft, maar wel voor 
ons.”

De werkdag van Peter en Fran begint om 
een uur of acht. “Op dit moment is onze 
auto kapot, dus wat we doen is met bu-
ren en vrijwilligers onze donateurs langs 
gaan. We hebben er momenteel een 
stuk of veertig: groenteboeren, bakkers, 
supermarkten. Er is een museum bij en 
een hotel. Sommige mensen hebben 
heel veel spullen waar ze dringend van 
af moeten. Net als bij mensen, is er voed-
sel met een deuk of een vlekje. Dat is niet 
over de datum of zo en niks mis mee: je 
kunt het gewoon eten. Wij halen dat op, 
delen het uit en gaan ermee koken.  Wij 
delen dagelijks zo’n veertig kommen 
soep uit en dan zitten er ’s avonds twintig 
tot dertig man bij ons aan tafel.”

De activiteiten van Blije Buren werden fi-
nancieel ondersteund door de gemeente 
Amsterdam, maar door een slepend con-
flict is dat inmiddels niet meer het geval. 
Om die reden noemt hij de donateurs 
liever niet bij naam. De stichting moet nu 
geheel zichzelf bedruipen. Peter doet zijn 

werk onbetaald en heeft op dit moment 
geen uitkering, het gevolg van een ander 
bureaucratisch treffen. “In het pand van 
Blije Buren aan de Cruquiuskade woon ik. 
Ik ben er als nachtwaker en sta er inge-
schreven. Mijn huur wordt voorgescho-
ten door mijn broer en ik eet van wat we 
met Blije Buren ophalen. Alles wat we nu 
doen, doen wij vanuit mijn woning. Van 
de vijfentwintigduizend euro subsidie die 
de gemeente ons heeft beloofd, is uitein-
delijk maar twaalfduizend overgemaakt. 
Dat was te weinig om ons pand brandvei-
lig te maken en daardoor konden we niet 
op tijd met onze geplande activiteiten – 
naschoolse opvang en de integratie van 
ouderen –  beginnen. Maar omdat het 
pand inmiddels ook mijn huis is kunnen 
wij onze huidige activiteiten voortzet-
ten.”

Fran heeft net als Peter een Indonesische 
achtergrond. Ze heeft een bijstandsuit-
kering en geeft zeven dagen per week 
leiding aan wat Peter ‘het kookgebeu-
ren’ noemt. Zodra het voedsel van de 
donateurs binnen is, gaat Fran met haar 
team aan de slag. “Ja,” lacht hij, “onze 
Indonesische achtergrond is onze stille 
kracht. Mensen komen op hun gemakkie 
aan en iedereen is welkom. Fran kan van 
alles koken, verschrikkelijk lekker! Bij ons 
komt van alles: jong en oud, arm en rijk, 
groen, geel en paars, alles! Mensen die 
dakloos zijn en soms al dertig jaar door 
Amsterdam zwerven. Die krijgen van ons 
als ze willen elke dag te eten, voor niks en 
zonder poespas.”

Peter heeft een hekel aan het begrip 
vrijwilligerswerk. Werk is per definitie 
iets wat met geld te maken heeft. Wij 

willen absoluut niet geassocieerd wor-
den met geld of het belang van geld. Wij 
zien in de eerste plaats de waarde en de 
kwaliteiten van de mensen. Wij proberen 
mensen juist weer in aanraking te laten 
komen met de eigenschappen die ieder-
een in zich heeft, zoals behulpzaamheid, 
vriendelijkheid en dienstbaarheid. Als je 
mensen bewust maakt van die kwalitei-
ten kunnen ze daar de hele wereld mee 
in, met een knapzak!”

In de jaren tachtig van de vorige eeuw 
was Peter betrokken bij de roemruchte 
The Happy Family, die begon als jon-
gerencentrum en eindigde als destijds 
revolutionaire en omstreden coffeeshop-
keten. “Op een gegeven moment hadden 
we twintigduizend leden en waren we 
alleen nog maar met geld bezig. Als ik 
daar nu op terugkijk, besef ik hoe arm ik 
toen was: het enige wat ik had was geld. 
Ik ben toen uit de organisatie gestapt.”

De koek is op en de chocolademelk ook. 
Ik loop met Peter naar buiten. Hij is op 
weg naar een bijeenkomst van Hallo de 
Pijp, die opkomt voor de belangen van 
de buurtbewoners. Onderweg spreekt 
hij passanten aan en deelt hij flyers uit. “ 
Vond je het een leuk interview? Wij willen 
een plek in de buurt, hier in de Pijp. Ik ga 
onderzoeken of daar een draagvlak voor 
is in deze buurt. Er zijn overal Broedplaat-
sen voor kunstenaars in de stad, maar ik 
vind dat er ook een ruimte voor Blije Bu-
ren moet zijn. Als mensen dat willen kun-
nen ze mailen naar info@blijeburen.nl . 
Kun je dat in je stukkie zetten?”

Jos Verdonk

Peet en Fran van de Blije Buren. Foto Maarten Wesselink
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Verhuur uw woning veilig en snel!
leegstandswet - kamerverhuur - expats

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

Al voor 30 euro 
in deze krant?

mail naar 
q.voorn@wijkcentrumdepijp.nl

CEINTUURBAAN 151
NAAST MC MEUBELEN T/O RIALTO

020 - 4710410
amsterdam@inktspecialist.nl

CARTRIDGE LEEG?

Ouderen wonen steeds langer thuis. 
Het sluiten van zorgtehuizen en een 
andere kijk op ouder worden zijn 
daar debet aan. Maar hoe zorg je 
ervoor dat je zo lang mogelijk pret-
tig thuis kunt wonen? Veel ouderen 
zijn op zoek naar een woonvorm 
die dat mogelijk maakt. Op 11 mei 
organiseren !WOON en Wijkcentrum 
De Pijp een bijeenkomst waar een 
aantal van die woonvormen aan 
bod komen met als titel ‘Samen 
wonen – Zelf organiseren‘. 

Hoe woon je langer prettig zelfstandig 
thuis? Hoe hou ik makkelijk dagelijks con-
tact met mensen die mij dierbaar zijn? Is 
mijn woning wel goed ingericht als ik ou-
der word? Hoe organiseer ik zorg op het 
moment dat ik die nodig heb? Het zijn 
vragen die bij het wonen en de woonom-
geving steeds belangrijker worden. Ons 
woningbezit is niet altijd goed toegerust 
voor de trend van het langer thuiswonen. 
Voorzieningen in de wijk ontbreken en 
soms is een woning niet geschikt om op 

hoge leeftijd te bewonen. 
Gelukkig zijn zich daar steeds meer 

maatschappelijke instellingen van be-
wust. Maar wat kun je zelf doen? Veel 
bewoners kiezen voor een woning en 
woonomgeving die juist gericht is op lan-
ger thuiswonen. Ze willen niet afwachten 
maar nu het nog kan hun leefomgeving 
zo inrichten dat ze op een fijne manier 
langer zelfstandig kunnen wonen. We 
zien hierbij een aantal woontrends.

Een nieuwe woonvorm is het meer-
generatiewonen. Deze woonvorm is in 
opkomst in Duitsland en Zwitserland 
maar ook in Nederland komen de eerste 
projecten van de grond. In een meerge-
neratieproject heeft iedere generatie iets 
in te brengen. Hier wonen jong en oud,  
vrijgezellen en stellen dwars door elkaar 
heen. Daarnaast kent een meergenera-
tiecomplex vaak gemeenschappelijke 
voorzieningen zoals een bibliotheek, res-
taurant of een andere gemeenschappe-
lijke ruimte. 

Woongroepwonen is ook weer in op-
komst. Veel ouderen vinden het prettig 

om in een groep met gelijkgestemden 
te wonen. In een woongroep deel je ook 
voorzieningen die voor alle bewoners 
aantrekkelijk zijn. In een woongroep kom 
je elkaar vaker tegen en kun je afspraken 
maken om elkaar te helpen met bood-
schappen of andere zaken. 

De Wooncoöperatie is een nieuwe mo-
gelijkheid die sinds 2015 in de woningwet 
staat. Bewoners kunnen met hun corpo-
ratie een overeenkomst sluiten over het 
overnemen van het bezit of beheer van 
hun woning. Omdat een groep bewoners 
dan in een coöperatieve vorm hun wo-
ning bezit of zelf beheert is het maken 
van afspraken in gezamenlijkheid mak-
kelijker. Omdat je zo’n coöperatie met 
een gelijkgestemde groep opricht zorg 
je zelf voor een fijne woonomgeving met 
goed dagelijks contact met je buren. In-
middels zijn er steeds meer groepen, en 
niet per definitie ouderen, die deze vorm 
ontdekken. 

 Kern van al deze vormen is het nemen 
van initiatief om meer regie op de eigen 
woningomgeving te krijgen. Tijdens Sa-

men wonen –  Zelf organiseren zullen een 
aantal initiatieven zich voorstellen en uit-
leggen wat de voordelen zijn en waarom 
zij voor hun woonvorm gekozen hebben. 
Ook is de organisatie benieuwd naar wel-
ke woonvorm uw voorkeur zou hebben.

Samen wonen – Zelf organiseren
Donderdag 11 mei 15 – 18 uur.
Oranjekerk, 2e vd Helststraat 1-3
Graag aanmelden bij 
j.overweel@wijkcentrumdepijp.nl

De Alliantie bouwt voor de Vereniging Akropolis Amsterdam een toren voor 55plussers met 86 

’levensloopbestendige‘ huurwoningen (artist impression).

Bijeenkomst over langer zelfstandig thuis wonen – wat kun je samen doen?

Marijn van Ballegooien, lid van het dagelijks be-

stuur van Amsterdam Zuid,  onthult het logo Voor 

Elkaar in Zuid samen met coördinatoren Simone 

Knaapen, Asmat Molawizadeh en Helga Spel. 

Voor Elkaar in Zuid. Dé plek voor iedereen 
die op zoek is naar een helpende hand of 
nieuwe contacten in de buurt.

Buurtlijn, Buurtdienst en BUUV hebben 
hun krachten gebundeld. Onder de naam 
'Voor Elkaar in Zuid' gaan ze vanuit Het 
Huis van de Wijk de Pijp vraag en aanbod 
van buurtbewoners koppelen. Bij Voor 
Elkaar in Zuid zijn vrijwilligers aangeslo-
ten die mensen helpen met bijvoorbeeld 
een klusje, boodschappen, hulp in de tuin 
of begeleiding naar de arts. Ook mensen 
die hun contacten in de buurt willen uit-
breiden zijn bij Voor Elkaar in Zuid aan het 
juiste adres. Bijvoorbeeld voor een luiste-
rend oor, om samen te wandelen, een 
hobby te delen of een spelletje te doen. 

Voor Elkaar in Zuid is er voor heel Am-
sterdam Zuid. Ze zijn gevestigd in het 
Huis van de Wijk de Pijp (Tweede van der 
Helststraat 66) en bereikbaar via tele-
foonnummer  020 – 67 94 441 op werkda-
gen van 9:00 tot 17:00 uur. 
voorelkaarinzuid.nl

(Ingezonden mededeling)

Ondergrondse restafval containers in De Pijp: 
hoever zijn we?

Op dit moment zijn wij nog druk bezig met het plaatsen van de ondergrondse 
restafval containers in het zuidelijk deel van  De Pijp. De werkzaamheden en 
het plaatsen van de containers duren tot uiterlijk half mei 2017. Dit is later dan 
gepland; bewoners zijn hierover per brief geïnformeerd. 

Overgang van ophalen naar containers
Als  alle containers in een buurt geplaatst zijn ontvangen de bewoners een brief 
met de exacte datum waarop  de container gebruikt kan worden en we stoppen 
met zakken ophalen en een folder met informatie over de nieuwe situatie. 
Na twee weken zullen er namens het stadsdeel studenten van StudiJob de buurt 
in gaan om met bewoners waar nodig te informeren over het gebruik van de 
containers. 

Noord-Pijp
In de Noord-Pijp zijn we inmiddels begonnen met de voorbereidende werk-
zaamheden, zoals het graven van gaten in de 1e en 2e Jan Steenstraat , waar 
eerst  diverse kabels en leidingen moeten worden verlegd of vervangen . Omwo-
nenden ontvangen nog een brief met details. 
Naar verwachting zijn alle containers in oktober 2017 geplaatst. 

Meer  informatie
Bekijk de planning op de speciale pagina: https://www.amsterdam.nl/projecten/
oais-zuid/ . Heeft u  vragen  over de locaties of de werkzaamheden ? Belt u dan 
met OAIS (Ondergrondse Afval inzamelsystemen: 020 252 1500 of per mail projec-
toais@amsterdam.nl

Vragen of klachten over huisvuil en afval in het algemeen?
 bel  14 020, het informatienummer van de gemeente
 maak een melding online met het formulier Melding Openbare Ruimte
 met uw smartphone via de app Verbeter de buurt
 aan de balie bij uw Stadsloket 

DE PIJP KRANT zoekt
Redacteuren

Stuur een mailtje met een korte motivatie naar pijpkrant@wijkcentrumdepijp.nl 
t.a.v. Gert Meijerink en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.
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Horizontaal
 5.  Hiervoor ga je voor de bijl
 7.  Precies hetzelfde tijdelijke plaatje
 9.  Meisjeskleding
 11.  Volgens Amsterdammers als verbrande turf
 12.  De kerk van pa en ma.
 14.  De oudere afkorting
 15.  Dromenland?
 17.  Slotwoord
 19.  Doe je op een stoel in de bak
 20.  Bezopen genoeg
 21.  Dringend onontbeerlijk
 22.  Sympathiserende partner

Verticaal
 1.  Romeinse dag
 2.  Waar gebakjes elkaar kruisen
 3.  Vrijen met z’n allen?
 4.  Die internetstaat is best een groot beest 
  in Canada
 6.  Vrucht voor op de taart?
 8.  Foute dienstnota
 9.  Halve geruchtentrommel is niet wild
 10.  Zwemmen met Histor of Flexa
 13.  Het gaatje netjes groter maken
 16.  Alles goed met de bouwdozen
 18.  Vogelwagen

Cryptogram

Stuur of mail uw oplossing  
vóór woensdag 24 mei naar
• Redactie Pijpkrant, Wijkcentrum De Pijp, 
 Gerard Doustraat 133, 1073 VT Amsterdam,  
 o.v.v. oplossing cryptogram mei. 
• pijpkrant@wijkcentrumdepijp.nl

Onder de goede inzendingen worden  
2 vrijkaartjes verloot voor Rialto. 

Winnaar cryptogram maart: 
Jannah van As

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

door Rikus Spithorst
Bart in De Pijp

kruidenwinkel ‘De Peperbol’
Albert Cuypstraat

Colofon Redactie Willem de Blaauw, Gillis Kersting, Gerard Kind, Gert Meijerink (coördinator), Marlies Scholtens (eindredactie), Peter 
Schuite, Tanja de Vette, Maarten Wesselink. Bijdragen o.m. Rikus Spithorst, 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 2017’.

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

Huurverhoging

De jaarlijkse huurverhoging komt 
eraan. Als de verhuurder wil dat 
die verhoging per 1 juli ingaat, dan 
moet hij deze in de maand april 
aanzeggen. Voor veel huurders is die 
aanzegging aanleiding om langs te 
komen bij een van de spreekuren van 
!WOON.

Zo ook een huurder uit de Rus-
tenburgerstraat, aan wie werd 
voorgesteld de huurprijs per 1 juli 
2017 te verhogen van € 480,00 tot 
€ 500,64. Dat is een verhoging van 
4,3%, alleen toegestaan bij een 

huishoudinkomen van meer dan € 
40.349,00. De verhuurder moet in dat 
geval een inkomensverklaring van de 
belastingdienst meesturen met zijn 
voorstel. Deze verklaring was niet 
meegestuurd en alleen dat al is een 
gegronde reden om de huurverho-
ging te weigeren. De verhuurder 
mag in dat geval namelijk geen 4,3% 
verhoging, maar maximaal 2,8% 
verhoging vragen.

Maar deze huurder had een 
andere, belangrijkere reden om de 
huurverhoging te weigeren. Ruim 
acht jaar geleden had de huurder 
geklaagd over het onderhoud van de 
kozijnen in zijn woonruimte. Toen de 

verhuurder daar niet op reageerde, 
is de huurder naar de huurcommissie 
gestapt. De huurcommissie heeft 
daarop besloten de huurprijs te 
‘bevriezen’ totdat de gebreken aan 
de kozijnen worden hersteld.

De jaren na de uitspraak van de 
huurcommissie ontving de huurder 
geen voorstel tot huurverhoging 
meer. Begin dit jaar werd de woning 
echter overgedragen aan een andere 
beheerder en die is kennelijk niet 
op de hoogte van de oude uitspraak 
van de huurcommissie (of heeft daar 
misschien geen boodschap aan...). 
De huurder heeft een goede reden 
om de huurverhoging te weigeren 

en kan simpelweg verwijzen naar de 
uitspraak van de huurcommissie. De 
verhuurder zal toch eerst de kozijnen 
moeten herstellen voordat hij weer 
een huurverhoging mag voorstellen.

Heeft u ook vragen over de huur-
verhoging? Veel antwoorden kunt 
u vinden in het !WOON Magazine, 
dat medio april 2017 huis aan huis is 
verspreid en ook is af te halen bij het 
wijkcentrum of een van de andere 
lokaties van !WOON. Uiteraard bent 
u ook welkom op een van onze 
spreekuren!

 
Guido Zijlstra

Op het !WOONspreekuur…

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?

Buren oogsten compost.  Foto Maarten Wesselink

XXXX 1 XXXX 2 XXXX 3 XXXX 4 XXXX 5 6 XXXX

7 XXXX XXXX 8
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10 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 11 XXXX

XXXX 12 13 XXXX 14

XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

15 16 XXXX

XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

17 18 XXXX XXXX 19
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eerste jan van der heijdenstraat
Over het leven van de Amsterdammer 
Ludovicus Johannes Sluiter (1851-1918) is 
niet zo veel  bekend. Wat we wel weten is 
dat hij op 39-jarige leeftijd trouwde, een 
gezin stichtte en ging wonen in de Eerste 
Jan van der Heijdenstraat. Deze huizen 
werden gebouwd in 1896 en zij zullen 
een van de eerste bewoners zijn geweest.

Hij is daar op een gegeven moment 
begonnen met het uitgeven van prent-
briefkaarten van De Pijp. Er zijn mij zeven 
exemplaren bekend en dit is er een van. 
Het is de straat waar hij zelf woonde op 
nummer 67 huis, helemaal links op de 
kaart. Misschien staat zijn vrouw daar 
wel op de stoep met een aantal van hun 
kinderen. De letters op de etalageruit zijn 
moeilijk te lezen, maar het lijkt er op dat 
hij een (boek?) winkeltje had waar hij ook 
zijn eigen ansichtkaarten verkocht. 

Er zaten wel meer winkeltjes in de 
straat. Zo had zijn buurman Hendrik Eg-
gers een sigarenzaak en daarnaast, bij 

het eerste zonnescherm, zat de brood-
bakkerij van  Arie Lengers.

We kijken in oostelijke richting naar 
de Ferdinand Bolstraat. Rechts is de hoek 
met de Dusartstraat, die hier nog dood-
liep op de lange rij huizen in de Eerste Jan 
van der Heijdenstraat.

Midden jaren tachtig zijn deze panden 
gesloopt in het kader van de stadsver-
nieuwing en kwam er een doorbraak in 
de huizenrijen van de Eerste Jan van der 
Heijden- en de Eerste Jan Steenstraat. Zo 
ontstond een nieuwe straat: de Hercules 
Seghersstraat, waardoor er een verbin-
ding kwam tussen de Ceintuurbaan en de 
Albert Cuypstraat.

Ludovicus zijn leven eindigde in psy-
chiatrische inrichting 'Duin en Bosch' in 
Castricum, maar zijn naam leeft voort op 
de unieke prentbriefkaarten die hij ons 
heeft nagelaten.

Ton van der Tas | Facebook/PrentenVanWeleer

PRENTEN VAN WELEER

Schavuit! Schobbejak! Schorriemorrie! 
Prachtig ouderwetse scheldwoorden. Ik 
hoor ze regelmatig, met name als ik op het 
terras van mijn favoriete Coffee Company 
zit. Luidkeels komt dit soort verwensingen 
uit de mond van dat kleine vrouwtje met 
die kromme beentjes. Veel buurtbewoners 
weten wie ik bedoel. Het scheldvrouwtje 
gaat tekeer tegen alles dat in de weg staat 
en iedereen die haar de vrije doorgang 
hindert, ook als het per ongeluk is.

Je zou kunnen zeggen dat het ge-

schreeuw van die mevrouw hilarisch is, en 
hoogst vermakelijk. Maar zo lollig vind ik 
het niet. Er is uiteraard iets aan de hand 
met dat mevrouwtje, maar wát precies, 
daar blijf ik liever bij weg. Al die zelfbe-
noemde deskundigen die menen dat ze di-
agnoses kunnen stellen over iemand die ze 
twee keer op de televisie hebben gezien, 
ik vind dat behoorlijk aanmatigend. Los 
daarvan: ik ben natuurlijk geen psychiater 
of andersoortige medicus. Maar dat er iets 
met het scheldvrouwtje aan de hand is, 

dat staat als een paal boven water.
Overigens is het opvallend dat ze tegen 

kleine kinderen juist bijzonder mild is.  Ik 
zag dat ze werd gehinderd door een paar 
kleuters op fietsjes. “Nou zal je heb heb-
ben”, dacht ik, maar dat viel reuze mee. 
Zachtjes zei ze “Pas op” tegen de kindjes, 
en liep in een boog om ze heen. Eigenlijk 
best mooi, dat zelfs bij iemand die nogal 
in de war is, het goede soms toch komt 
bovendrijven.

Ik maak me al tijden zorgen om dat 

broze vrouwtje met die grote mond. Ik 
ben een beetje bang dat ze vroeg of laat 
de verkeerde tegenkomt. Een breedge-
schouderde driftkikker die haar nadat ze 
tegen hem is uitgevaren met één klap 
zo’n beetje doormidden slaat. Daarom 
heb ik een tijdje geleden de toenmalige 
wijkagens eens aangesproken, en mijn 
bezorgdheid met hem gedeeld. Is er een 
rol voor de politie, om te kijken of die 
mevrouw misschien ergens kan worden 
opgevangen, of die mevrouw misschien 

succesvol kan worden begeleid? Helaas, 
legde de wijkagent mij uit, zijn die moge-
lijkheden in dit geval er niet. Het scheld-
vrouwtje is er niet zo slecht aan toe dat ze 
een gevaar voor zichzelf of anderen vormt, 
en dan houdt het toch een beetje op. Jam-
mer, maar helaas.

Een oproep van mijn kant. Als het scheld-
vrouwtje tekeergaat, laat haar dan met 
rust. Provoceer haar niet. Want zolang ze 
nog lief is voor de allerkleinsten, ach…

Rikus Spithorst - Scheldvrouwtje

Op ons artikel Wat te doen met het 
‘lelijke’ Afrikahuis? zijn veel reacties bin-
nengekomen. Het overgrote deel van de 
inzenders vindt het inderdaad een lelijk 
gebouw met een grauwe, koude buiten-
kant. Maar  enkelen vinden het spannend 
of zelfs mooi. Iemand schrijft: Hou van 
het Afrikahuis. 

Menigeen is ook nieuwsgierig hoe het 
gebouw er van binnen uitziet.

Dat is begrijpelijk: de gesloten gevel 
roept vragen op.

Maar iedereen is het ermee eens dat 
het jammer is dat het gebouw groten-

deels niet wordt gebruikt en dat zoiets 
een rare situatie is in een wijk waar 
ruimte schaars is. Bovendien zie je het 
gebouw aan de buitenkant verloederen; 
een ongebruikt gebouw gaat er doods” 
uitzien.

De redactie wil benadrukken dat een 
deel van het gebouw wél zinvol wordt 
gebruikt, door Casa Migrante, een orga-
nisatie voor Spaanssprekende Migranten. 
Het gaat om andere ruimten en in het 
bijzonder de enorme kerkzaal.

Sommige inzenders zijn voor slopen, 
anderen komen met originele plannen 

voor de kerkzaal: een kwekerij van oes-
terzwammen die goed in de halfduistere 
kerkzaal zou kunnen worden gehuisvest. 
Maar dat kan niet; de bestemming van 
het gebouw is: maatschappelijk. Iemand 
anders ziet de grote kerkzaal  geschikt 
voor speciale uitvoeringen. Maar dat kan 
ook niet: er mogen maar 50 mensen in 
het gebouw van de brandweer. Er is een 
idee voor werkplekken voor ZZP-ers. 
Daarvoor moeten er wel meer ramen in 
het gebouw komen. Maar het is een mo-
nument dus dat mag ook niet.

Er zijn ook inzenders die nog geen be-

stemming weten maar wel graag mee-
praten als erover zou worden nagedacht.

Deze inzendingen maken duidelijk dat 
er betrokkenheid is in De Pijp bij het op-
vallende gebouw. En hopelijk is dat een 

reden voor de  Bestuurscommissie Zuid 
om zich nog eens met de toekomst  van 
het Afrikahuis bezig te houden. Er zijn be-
woners die graag meedenken.

Aan de Bestuurscommissie Zuid

Geachte dames en heren leden van de Bestuurscommissie,

In het bijgevoegde artikel in De Pijp Krant van maart 2017 wordt de situatie 
beschreven van het zogenaamde. Afrikahuis in de Van Ostadestraat en de Henrick 
de Keijserstraat. Dit gebouw is in 2014, op verzoek van Stadsdeel Zuid, door de 
Raad van State aangewezen als monument. Dientengevolge staat het voor een 
groot deel leeg, behoudens de benedenste verdieping; die is verhuurd aan Casa 
Migrante. De redenen voor de leegstand kunt u lezen in het bijgevoegde artikel.

Op bovenstaand artikel zijn een stevig aantal reacties gekomen van lezers van 
De Pijp Krant. Veel bewoners van De Pijp vinden het Afrikahuis een lelijk gebouw 
en storen zich er bovendien aan dat het grotendeels ongebruikt is. Een groot pand 
dat deels leeg staat, is een vreemd ding in een buurt waar ruimte goud waard is. 

Graag zouden wij ook van uw commissie een reactie hebben. Wij zouden u 
bijzonder dankbaar zijn indien u suggesties wilt doen voor het gebruik van bij-
voorbeeld  de enorme kerkzaal van het Afrikahuis. Wij bedoelen: suggesties die 
uitvoerbaar zijn binnen de bestaande restricties: het is een monument; het is 
voor maatschappelijk gebruik; van de brandweer mogen maximaal 50 mensen 
aanwezig zijn.

Wij zullen graag een artikel wijden aan uw reactie in een volgende uitgave van 
de krant. 

Namens de redactie,

Gerard Kind

Plannen voor het Afrikahuis: reacties van lezers

Brief aan de Bestuurscommissie, verzonden op 2 april

Het Afrikahuis. Foto Maarten Wesselink
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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:  Judith de Vos
Wat: Huiskamer van de Buurt

De Huiskamer van de Buurt is zo'n ini-
tiatief dat simpel lijkt, maar waarvoor 
een hoop creativiteit, werkplezier en 
doorzettingsvermogen nodig is. Judith 
de Vos, die de Huiskamer leidt, bezit 
alledrie in ruime mate.
“De Huiskamer is voor wat je kwets-
bare buurtbewoners kunt noemen”, 
vertelt Judith. “Alleenstaande ouderen, 
cliënten van GGZ-instellingen, mensen 
met niet-aangeboren hersenletsel, 
noem maar op. Vier keer in de week 
is er een huiskamer, twee keer in het 
Huis van de Wijk, twee keer in het Wil-
librorduscomplex. We doen van alles: 
kletsen natuurlijk, knutselen, spelletjes, 
sjoelen, bingo, en wat niet al. Het is erg 
gezellig, je merkt dat deelnemers ervan 
opknappen.”
“Ook hebben ze leuke uitjes”, zegt 
Judith. “Bij voorkeur iets met pan-
nenkoeken! We  kunnen niet al te ver 
weg, maar het pannenkoekenhuis op 
het Weteringcircuit, dat halen we wel. 
Daarnaast nodig ik regelmatig mensen 
uit die hier iets komen vertellen: een 

politieman over veiligheid, of een 
historicus over de geschiedenis van 
Amsterdam.”
Voor Judith zijn de activiteiten die ze 
(overigens samen met de bezoekers) 
verzint en organiseert niet eens het 
belangrijkste. “Het mooiste is als onze 
huiskamerbezoekers zélf contact leg-
gen, onderling. Dat ze dingen buiten de 
Huiskamer om gaan doen. Elkaar leren 
kennen, samen eropuit gaan, elkaar 
helpen. Dat gebeurt gelukkig regel-
matig en daarom is dit zo'n geslaagd 
project.”
Soms gebeuren er minder leuke dingen. 
Judith: “Als je met oudere bewoners 
werkt, gaat er ook wel eens iemand 
dood. Maar dan kunnen we het tenmin-
ste gezamenlijk verwerken. Het is nou 
eenmaal niet anders: soms gaat het 
uitje naar Zorgvlied.”

Huiskamer van de Buurt, maandag en 
woensdag van 12.30 tot 16.00 uur in 
het Huis van de Wijk. Informatie (voor 
deelnemers of vrijwilligers): Judith de 
Vos, 06-48383370

Peter Schuite

In the picture 
Activiteiten van het Huis van de Wijk, toegelicht door 
vrijwilliger Judith de Vos.

Judith de Vos, gefotografeerd door Maarten Wesselink

Aanrader Rialto:  El ciudadano ilustre
[Gastón Duprat & Mariano Cohn | Argentinië | 2016 | 118' | Spaans gesproken | Nederlands ondertiteld ]

De succesvolle Argentijnse schrijver Daniel 
Mantovani woont al heel lang in het bui-
tenland. Dan wint hij de Nobelprijs voor 
Literatuur. De uitnodigingen voor huldi-
gingen stromen binnen, maar hij slaat ze 
alle af - op één na: die van zijn geboorte-
stadje Salas. Eenmaal daar wordt hij be-
noemd tot Ereburger. Maar niet iedereen 
is even blij met de nieuwe ereburger, bij 

velen leven gevoelens van afkeer en wrok. 
Reden: zijn donkere en sombere romans 
worden bevolkt door allerlei achterlijke 
boerenkinkels, personages die geënt zijn 
op de echte bewoners voor wie het echt 
niet zo moeilijk is zichzelf te herkennen. 
Het accepteren van deze uitnodiging was 
misschien toch niet zo'n goed idee. 

premièredatum: 4 mei

Bewoners van De Pijp stellen hun 
tuinen open voor publiek op zater-
dag 10 juni van 11:00 tot 17:00 uur 
tijdens de Opentuinendag De Pijp.  

In zo'n dichtbebouwde buurt als De Pijp 
verwacht je niet dat er achter de gevels 
nog zoveel  groene ruimte is. Mooie voor-
beelden zijn de bijbelse tuin achter de 
Oranjekerk, het ruime perceel bos achter 
Cinétol en de Frans Halstuinen. Met de 22 
kleine tuintjes doet deze grote binnen-
tuin aan de Frans Halsstraat bijna denken 
aan een volkstuinencomplex.  Kenmer-
kend voor alle tuinen van deze route is 
dat ze door de bewoners/tuiniers zelf 
zijn aangelegd. De kennis die ze daarbij 

hebben opgedaan delen ze graag met de 
bezoekers. 

Een passepartout (met tuinbeschrij-
vingen) kost 2,50 euro en is verkrijgbaar 
bij alle tuinen, onder andere bij de Oran-
jekerk, hoek Van Ostadestraat/2e van der 
Helststraat, Vereniging Frans Halstuinen, 
Frans Halsstraat 16 K en Buuthuis Plan C 
in de Diamantbuurt, Smaragdplein 24. De 
tuinen zijn te herkennen aan de balonnen 
aan de gevel.  

Maarten Wesselink (Werkgroep Opentuinendag)

Vind je het ook leuk om je tuin open te 
stellen voor publiek? Neem dan contact 

met ons op via a.j.smit@freeler.nl

Opentuinendag De Pijp

Foto Maarten Wesselink


