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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

Een ‘leefstraat’ zonder 
auto’s, met bloembakken 
op de parkeerplekken en 
veel meer fietsenrekken. Of 
juist een geheel auto- én 
fietsvrije straat. Aan ideeën 
geen gebrek tijdens de 
discussieavond die het Comité 
Boerenweteringbuurtgarage 
woensdag 14 juni 
organiseerde. 

600 auto's
Volgens de planning gaat begin 2018 de 
garage onder de Boerenwetering open. 
Die garage biedt plaats aan zo'n 600 
auto's.  Met het inrichtingsplan van het 
stadsdeel worden 275 parkeerplaatsen in 
de Frans Halsbuurt opgeheven. Vergun-
ninghouders uit de buurt mogen dan 
in de garage parkeren. Het comité zou 
graag zien dat straks in de Frans Hals-
straat alle parkeerplekken op straat ver-
dwijnen. Zonder geparkeerde auto's kan 
de leefbaarheid in de smalle en drukke 
straatjes van de buurt wezenlijk worden 
verbeterd. Het comité nodigde de buurt-
bewoners uit om te polsen of voor dit 
idee voldoende draagvlak bestaat.

Minder autobezit
Vijftien geïnteresseerden, waaronder 
enkele leden van het comité zelf, gaven 
gehoor aan de oproep en kwamen naar 
het Wijkcentrum De Pijp. Bouwe Olij, een 
van de comitéleden, leidde de discussie 
in door te vertellen wat er aan de bouw 
van de garage onder de Boerenwetering  
vooraf ging en hij lichtte de huidige stand 
van zaken toe (zie kader). Aanvankelijk 
was het comité opgericht om de bouw 
van de garage te voorkomen (toen heette 
de groep ‘Stop Boerenweteringgarage’) 
maar nu deze een feit is wil het comité 
ervoor zorgen dat de garage zo goed mo-
gelijk aan de buurt ten goede komt. 

Olij heeft het gevoel dat een pleidooi 
voor minder parkeerplekken op straat 

gehoor zou kunnen vinden bij de Cen-
trale Stad.

Besluitvorming
Het comité meent dat er nog tijd is om de be-
sluitvorming te beïnvloeden. Alleen de her-
inrichting van de Ruysdaelkade (ter hoogte 
van de garage) moet volgens de planning 
klaar zijn wanneer de garage wordt opge-
leverd. Voor de herinrichting van de rest 
van de buurt is vijf jaar uitgetrokken. Het 
comité heeft al met de woordvoerders ver-
keer/parkeren van GroenLinks, PvdA, D66 en 
SP gesproken over het plan net zoveel par-
keerplaatsen op straat op te heffen als er in 
de garage bijkomen. Zij hebben aangegeven 
daar positief tegenover te staan. 

Pioniersbuurt
Na een korte discussie maakt Olij een 
rondje onder de aanwezigen: staat ieder-

een achter het voorstel om niet 275, maar 
alle 600 parkeerplaatsen van straat te 
verwijderen? Dat blijkt het geval. Een van 
de buurtbewoners merkt wel op dat in 
het voorstel voor een parkeervrije Frans 
Halsbuurt ook duidelijk aangegeven 
moet worden wat de buurt dan precies 
voor ogen heeft. Hierop barst de discus-
sie pas echt los. Uiteindelijk blijken alle 
aanwezigen zeer gecharmeerd van het 
idee dat de Frans Halsbuurt een ‘pioniers-
buurt’ wordt, een wijk waar de auto ‘te 
gast’ is en de fiets een voorkeursbehan-
deling krijgt, net als in de heringerichte 
Sarphatistraat. 

Fietswrakkenchaos
Wel benadrukken een aantal aanwezi-
gen dat voorkomen moet worden dat de 
straten een chaos worden door fietsers 
die in de vrijgekomen ruimte hun fiets 
overal zullen gaan stallen. Of dat de cafés 
in de buurt de ruimte gaan gebruiken om 
hun terrassen uit te breiden. Sommigen 
kijken dan nog liever uit op een auto dan 
op een fiets(wrakken)chaos. De leden van 
het comité beloven al deze punten de 
komende tijd uit te werken in een plan. 
Na de zomer wordt iedereen uitgenodigd 
voor een vervolgbijeenkomst.

Tanja de Vette

In de garage onder de Boerenwetering komen 600 parkeerplaatsen voor 
auto's en 60 plekken voor fietsers. De garage is 260 meter lang en 25 meter 
breed en krijgt een ingang aan de Ruysdaelkade en een uitgang aan de 
Gerard Doustraat. De geschatte kosten van de garage bedragen 35 miljoen 
euro. Maar dan zijn de overige (voorbereidings) kosten buiten beschou-
wing gelaten. Het is de eerste keer dat in Amsterdam een parkeergarage 
onder een bestaande gracht wordt gebouwd. Het wordt een van de duur-
ste garages in Nederland. Aan het besluit van de gemeente om de garage 
te bouwen ging een besluitvormingsproces vooraf van 14 jaar. De garage 
wordt naar verwachting begin 2018 in gebruik genomen. 

Albert Cuypgarage
De garage in aanbouw werd tot nu toe door de gemeente de Boerenwe-
teringgarage genoemd. De leerlingen van het Montessori Lyceum, van 
wie hun school grenst aan de bouwkuip, kregen in vijf teams de mogelijk-
heid om een naam te ‘pitchen’. Het stadsdeel had een lijstje met namen 
gemaakt waaruit ze konden kiezen. Een jury onder voorzitterschap van 
stadsdeelbestuurder Paul Slettenhaar koos de naam Albert Cuypgarage.

Door bouw parkeergarage minder auto- en 
fietsenchaos in Frans Halsbuurt?

Bouw van de parkeergarage onder de Boerenwetering gezien vanaf de Ruysdaelkade bij de Albert Cuypstraat. Foto: Maarten Wesselink

Impressie van hoe het is en hoe het zou kunnen worden in de Frans Halsbuurt.
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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

Meer weten over de operatieve behandeling van 
ernstig overgewicht?

Het OLVG, Obesitas Centrum Amsterdam en de Nederlandse Obesitas 
Kliniek organiseren dinsdag 4 juli een informati ebijeenkomst in OLVG 
Locati e West. Onderwerp is obesitas (ernsti g overgewicht) en hoe een 
operati e onderdeel van de behandeling van obesitas kan zijn. De 
bijeenkomst is bedoeld voor mensen met obesitas, hun naasten en 
andere belangstellenden. U kunt zich aanmelden via obesitas@olvg.nl

Meer informatie
obesitaskliniek.nl/agenda 

Vragen en/of aanmelden?
Bel 020 - 30 31 240 

of mail naar obesitas@olvg.nl

dinsdag 4 juli 
19.00 - 21.00 uur

OLVG, Locatie West
(Voorheen Sint Lucas Andreas Ziekenhuis)
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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

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 !!!

joods hospice

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!  

Ambachtelijke en exclusieve Spaanse producten in onze 
winkel en via onze webshop. ✳ Spaanse cateringervice: 

borrelhapjes, bocadillos, paella, pinchos en tapas. ✳ 
Paella live-cooking, voor een extra Spaans tintje op uw 
feest. ✳ Cortador de jamón, op uw locatie (bruiloft, re-

ceptie e.d.) snijden wij een poot van het Iberisch varken, 
een echte delicatesse.

Gerard Doustraat 66, 1072 VV Amsterdam

‘Heen en weer’ in Pijp en Rivierenbuurt
Het idee is even simpel als briljant: 
een kleine taxi voor kleine ritjes. 
Dat is precies wat ‘Heen en Weer‘ 
is. Mensen die slecht ter been zijn 
worden over kleine afstanden (bin-
nen De Pijp en de Rivierenbuurt) 
gehaald en gebracht waar ze maar 
willen. 

Veel ouderen en andere immobiele men-
sen willen nog heel veel ondernemen 
– de twee wijken bieden ook genoeg 
vertier! – maar als je er niet komen kunt 
houdt het voor velen op.

Dan bel je dus Heen en Weer. Als het 
openbaar vervoer ontoereikend is, de taxi 
veel te duur en het Aanvullend Vervoer 
te omslachtig. Een ritje kost bij Heen en 
Weer één euro. En, de kleine elektrische 
wagentjes komen echt overal.

Eén van de initiatiefnemers is Titia van 
Grol. “Het is typisch zo‘n probleem waar 
je als mobiel mens niet snel bij stilstaat”, 
vertelt ze. “Als je alles in de buurt hebt, 
winkels, vrienden, familie, clubs, dan ga 
je daar toch gewoon naartoe? Maar er zijn 
talloze mensen voor wie ook dat kleine 
stukje lopen écht te ver is, te veel moeite 
kost. Het gevaar loert dan om de hoek dat 
ze helemaal nergens meer heen gaan, 
nergens meer aan meedoen. Terwijl ze 
dat wel willen! Dan kun je dus eindeloos 
veel vertier en activiteiten hebben in De 
Pijp, maar deze mensen ben je kwijt. Ze 
zitten thuis. Doodzonde vind ik dat!”

Titia is lid van Stadsdorp De Pijp, een 
vereniging van meer dan 150 ‘jonge ou-
deren‘, waar levendig wordt nagedacht 
over hoe ze hun eigen oude dag in de wijk 
willen invullen. 

“Ik zit daar in de brainstormgroep 
‘Zorg & Wonen’”, zegt Titia, “en daar 
kwam dit idee naar voren. Beetje afge-
keken van een project in Oost, maar we 
doen het hier toch weer heel anders. Ba-
sisidee is dat we mensen vervoeren met 
kleine elektrische autootjes. Je belt, liefst 
een dag van tevoren, hoe laat je waar wilt 
zijn, en wanneer je weer terug wilt. Er kan 
één persoon mee, en een beetje bagage. 
Boodschappen bijvoorbeeld. Want voor 
dat soort alledaagse dingen is het project 
bedoeld. Boodschappen, familiebezoek, 
naar het zwembad, of een uurtje met een 

boek op een bankje in het park.”
Heen en Weer heeft nu twee wagen-

tjes, gefinancierd door een anonieme 
gulle gever en een paar maatschappe-
lijk bewuste ondernemers. Er zijn twaalf 
vrijwillige chauffeurs. Maar die aantallen 
mogen omhoog. Titia: “Ideaal zou zijn zes 
wagentjes te hebben, voor elk van de zes 
buurten in De Pijp en de Rivierenbuurt. 
En veel meer chauffeurs natuurlijk. Men-
sen moeten daarvoor een rijbewijs heb-
ben en een paar uurtjes per week door de 
wijk willen rijden. Hartstikke leuk!”

Peter Schuite

Heen en Weer nodig? Bel: 06 – 28 18 13 43
Chauffeur worden?  Mail: 

heenenweer.socialdriver@gmail.com

Ben je geïnteresseerd in zelf compost 
maken en vind je het misschien ook leuk 
om samen met je buren te composteren 
en ervaringen te delen? Op zaterdag 8 juli 
organiseert het Natuur & Milieuteam Zuid 
een bijeenkomst over buurtcomposteren 
in de Frans Halstuinen. Daar bekijken we 
de gezamenlijke compostplaats. Hovenier 
Toos Tuin zal aanwezig zijn om vragen te 
beantwoorden. 

Composteren kan op veel manieren. Er 
zijn wormencompostbakken die handig 
zijn voor een kleine ruimte zoals een bal-
kon (zelf maken kan ook). Heb je meer 
ruimte? Dan  is een composthoop of -vat 
een idee. Je kunt op verschillende manie-
ren composteren. Voeg je al het organisch 
materiaal in een keer toe dan kun je een 
'warme' composthoop maken. Als je het 

groente-, fruit- en tuinafval er het hele 
jaar aan toevoegt, dan heet het koud com-
posteren. En dan is er ook nog de mogelijk-
heid om te fermenteren in een afgesloten 
bokashi emmer. 

Met composteren voeg je verteerd or-
ganisch materiaal toe dat niet alleen je 
planten maar ook het bodemleven voedt. 
De structuur van de bodem verbetert 
waardoor de bodem meer zuurstof en wa-
ter kan opnemen. Plantenwortels dringen 
beter door in de bodem en kunnen mak-
kelijker water en voedsel vinden. 

Meer info:
www.nmtzuid.nl/project/compost-2/

Meedoen aan de bijeenkomst? 
Aanmelden: els@nmtzuid.nl of T 4004503

Adres: Frans Halsstraat 16K 
Datum: zaterdag 8 juli van 10:00 – 12:00 

Composteer je mee? 

Social driver Horst bij ‘zijn’ elektrische Heen en Weer wagen. Foto: Maarten Wesselink Buren rond de gemeenschappelijke compostbak in de Jozef Israëlskade. Foto: Maarten Wesselink
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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

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.

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

Albert Cuyp naast  › WAXX KAPPERS ‹ naast Hutspot      

2

  Van Woustraat 8     
2

  020 - 493 04 92 • www.waxx.nl     

2

  fb.com/waxxamsterdam

Rose Curly face 
frame

Face 
frame

Peach

The new 
length

Pixie

Face 
frame

Boys 
Sleek

Casual 
chic

Tiger 
eye

Blondie 
layers

Boys 
Curls

waxx kappers
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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

CEINTUURBAAN 151
NAAST MC MEUBELEN T/O RIALTO

020 - 4710410
amsterdam@inktspecialist.nl

CARTRIDGE LEEG?
100 jaar Plan Zuid in De Dageraad
Dit jaar is het een eeuw geleden dat Plan Zuid van H.P. Berlage het groene licht kreeg van 
de gemeente Amsterdam. Wat dat voor de stad betekende, zie je nergens beter dan in Be-
zoekerscentrum De Dageraad. Het maakt deel uit van het gelijknamige complex voor sociale 
woningbouw, dat is ontworpen door Michel de Klerk en Piet Kramer.
De Dageraad is een absoluut hoogtepunt van de Amsterdamse School, een stijl die herkenbaar 
is aan de uitbundige vormen en patronen in baksteen, smeedijzeren ornamenten en beeld-
houwwerk. Kom snel eens kijken. U bent van harte welkom!
Tussen 12 en 17 uur vertrekt elk uur een rondleiding langs het complex. Deelname € 7,50 p.p.
 

Bezoekerscentrum De Dageraad maakt deel uit van Amsterdamse School Museum Het Schip. www.hetschip.nl.

Burg. Tellegenstraat 128 
Open do-zo, 11-17 uur, 

entree gratis

Wil jij ook een regenton in je (gevel)tuin? 
Doe dan mee met de  regentonnen-actie 

van Natuur&Milieuteam Zuid. Je krijgt 
een fikse korting van 35% tot 40% op 

een mooie kastanjehouten of kunststof 
regenton. Met deze actie willen we de 
bewustwording vergroten over water-
overlast. Met een regenton kun je over-
vloedig hemelwater opvangen. En je kunt 
de planten op straat water geven zonder 
kostbaar kraanwater te gebruiken. Bo-
vendien is regenwater ook nog eens 
goed voor je planten. Geef je voor 1 juli 
op bij Anna van Natuur&Milieuteam Zuid: 
Anna@NMTZuid.nl of T 06-20539406. 
Op zaterdag 15 juli van 11 tot 13 uur kun 
je de bestelde regenton ophalen in De 
Pijp. Dan krijg je ook informatie over de 
ton, de actie en laten we je zien hoe je de 
ton kunt aansluiten. Heb je nog vragen? 
Neem dan contact op met Anna of kijk op 
nmtzuid.nl/regentonnen-actie, ook voor 
de prijs van de regentonnen.

In april hebben tien vrijwilligers buurtboomtuinen opgeknapt in de Van Woustraat. Natuur& 

Milieuteam Zuid bedankt iedereen die heeft meegeholpen! Wil jij ook een leuke groene straatactie 

organiseren en kan je daar hulp of advies bij gebruiken? Neem dan contact op: Anna@NMTZuid.nl. 

Geachte redactie,
In het mei nummer van de Pijpkrant 
doet u een oproep aan de bestuurscom-

missie over het Afrikahuis in de Pijp. 
De betrokkenheid van bewoners bij 
dit markante pand wordt zeer gewaar-

deerd. Het pand verdient een passende 
invulling, terecht wordt gesteld dat 
er restricties zijn vanwege de monu-
mentale status van het gebouw. Deze 
monumentale status is een gegeven. 
Daarnaast is het aan de eigenaar, het 
bisdom, invulling te geven aan het 
pand of om het te verkopen. Het stads-
deel is hierover al langere tijd in contact 
met het bisdom. Als er een (nieuwe) 
eigenaar is met een plan dan trekt het 
stadsdeel hier graag samen mee op.

Sebastiaan Capel 
Portefeuillehouder Kunst en 

Monumenten

Nieuw spandoek van bewoners tegen de aanleg van een parkeergarage onder het plein. De vorige 

tekst ‘Een parkeergarage onder het Willibrordusplein nergens voor nodig’ is vervangen door ‘Niet nog 

zo één’. Een verwijzing naar al bestaande leegstaande garages in de buurt. Foto: Maarten Wesselink

In het Huis van de Wijk was op donderdag  8 juni weer een bijeenkomst van de G250 Werkt! In 

werkgroepen zoeken bewoners, ondernemers, ambtenaren en politici samen naar oplossingen van 

problemen in De Pijp. Iedereen kijkt vanuit zijn eigen positie wat die kan bijdragen.  Op hallodepijp.nl 

zijn de resultaten te lezen van de verschillende werkgroepen: ‘toegankelijkheid’, ‘duurzaamheid’, ‘de 

Pijp autoluw en laden & lossen’, ‘handhaving horeca-overlast en terrassen’ en ‘fietsparkeren’. De G250 

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

Opentuinendag De Pijp op 10 juni in een tuin 

aan de Eerste Jan van der Heijdenstraat. Foto: 

Maarten Wesselink

Plaatsing nieuwe regenton in de Quellijnstraat. Foto: Maarten Wesselink

Keti Koti in De Pijp. Viering van de afschaffing van de slavernij op 10 juni bij Café Mansro in de Eerste 

Sweelinckstraat. Op 1 juli 1863 schafte Nederland de slavernij af in Suriname en op de Nederlandse 

Antillen. Keti Koti betekent Ketenen Gebroken. Foto: Maarten Wesselink

Korting op regentonnen via Natuur&Milieuteam Zuid

Plannen voor het Afrikahuis (slot): reactie stadsdeel
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Horizontaal
 1.  In dat bloemperk slaap je
 3.  Onder een auto gekomen overgehaalden
 8.  Reservesoldaten van een agressor
 9.  Paard en alien zijn een sieraad
 10.  Van die rookwaar heb je schoon genoeg
 12.  Brengt thans het nieuws
 13.  Meisjesboom
 14.  Voormalige minister aan de deur
 15.  De grotten zijn van hem
 16.  Frans! Hier!
 17.  Dat paleis is een Engels toilet
 18.  Hij of zij: sterf in Engeland!
 19.  Zwijgen is niet slim
 20.  Nootboom
 21.  Uitwaaierende rivier maakt het verschil
 23.  Die spil is verbrand
 24.  Het is geen kleine traditie die veel materiaal kost

Verticaal
 1.  Uit hoeken en gaten erg bijzonder
 2.  Slechthorender aan de Britse kust
 3.  Dat antwoord op een raadsel is een homogeen mengsel
 4.  Topkwaliteit aan het begin van school
 5.  Die conservatief rijd op de juiste weghelft
 6.  Agenda
 7.  Zuster Vlinder
 11.  Die vrucht is een knul zonder haar
 14.  Jas voor de Japanse ochtend?
 20.  Zeer naar
 22.  Kan dat stuk van de boom wandelen?

Cryptogram

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

Onder de goede inzendingen worden  
2 vrijkaartjes verloot voor Rialto. 

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

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

door Rikus Spithorst
Bart in De Pijp

Libanees Restaurant Artist
Tweede Jan Steenstraat

Colofon Redactie Willem de Blaauw, Gillis Kersting, Gerard Kind, Gert Meijerink (coördinator), Marlies Scholtens (eindredactie), Peter 
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Contractkosten  
niet toegestaan
Een poos geleden werd !WOON bena-
derd door een groepje bewoners uit 
Buitenveldert. Zij huren allen een wo-
ning in een ouderencomplex. Bij aan-
vang van de huurovereenkomst moest 
men een bedrag van € 70,00 aan con-
tractkosten aan de verhuurder beta-
len. Zonder morren werd het bedrag 
betaald, anders kregen ze het huur-
contact immers niet en bovendien leek 
het betalen van ‘contractkosten’ nor-
maal: vrijwel iedere huurder, ook huur-
ders van woningcorporaties, wordt 
kosten in rekening gebracht bij aan-
vang van de huurovereenkomst. De 

bedragen variëren per verhuurder  tus-
sen € 45 en € 200.

Maar zo normaal zijn contractkos-
ten helemaal niet, zo blijkt uit een re-
cent vonnis van de rechtbank Amster-
dam. De huurders uit Buitenveldert 
hadden hun verhuurder om ophelde-
ring gevraagd over deze kosten. Vol-
gens de verhuurder komt er veel werk 
bij kijken als een nieuwe huurovereen-
komst wordt aangegaan. De woon-
ruimte wordt te huur aangeboden, op-
nieuw geïnspecteerd, er wordt een 
bezichtiging georganiseerd en een 
nieuw contract opgesteld, de nieuwe 
huurder ontvangt een informatiepak-
ket en alle gegevens moeten adminis-
tratief worden verwerkt. Dat kost veel 

tijd en geld. Het bedrag van € 70,00 is 
maar een deel van de kosten, zo legde 
de verhuurder uit. De verhuurder was 
dan ook niet bereid het bedrag terug 
te betalen.

De huurders lieten het er niet bij zit-
ten en hebben de zaak aan de rechter 
voorgelegd. De huurders eisten terug-
betaling van het bedrag. Zij stelden zich 
op het standpunt dat de kosten die de 
verhuurder maakt inherent zijn aan het 
verhuren van woonruimte. De verhuur-
der mag deze kosten niet apart aan de 
huurders doorbelasten, maar moet deze 
maar betalen uit de huuropbrengst.

De kantonrechter vindt die vraag te-
recht. Hij komt tot het oordeel dat de 
contractkosten voor het grootste deel 

niet redelijk zijn omdat de werkzaam-
heden die de verhuurder heeft ge-
noemd niet in het belang van de huur-
ders waren, met uitzondering van 
het verstrekken van een naamplaatje 
voor bij de deurbel. De kosten van het 
naamplaatje mag de verhuurder aan 
de huurders doorbelasten, vermeer-
derd met een bedrag van € 2 voor het 
verstrekken van informatiemateriaal. 
Alles wat de huurders méér hebben 
betaald, moet de verhuurder aan hen 
terugbetalen.

Ook contractkosten betaald? Kom 
langs bij een spreekuur van !WOON.

 
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 achterstal-
lig onderhoud te laten vaststellen. Soms valt via de 
kantonrechter het onderhoud af te dwingen. U kunt met 
uw vragen terecht op het inloopspreekuur van !WOON 
op woensdag van 09.00 tot 12.00 uur of donderdag van 
19.30 tot 21.00 uur, Gerard Doustraat 133.

Achterstallig 
onderhoud?

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 V

1 2 XXXX 3 4 5 6 7

XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

8

I XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

XXXX 9 XXXX 10 III 11

12 XXXX XXXX XXXX 13 XXXX XXXX

XXXX 14 IV XXXX 15 XXXX

16 XXXX XXXX 17 XXXX 18 II

XXXX XXXX XXXX V XXXX XXXX XXXX

19 XXXX 20 XXXX 21 22

XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 23

24 XXXX

Wijkcentrum De Pijp en Encemo organiseerden een iftar-maaltijd voor Pijpbewoners op donderdag 

22 juni in Buurtgebpuw Henrick de Keijser. Vooraf sprak men met elkaar over de multiculturele Pijp.
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barbiersbrug
Op deze kaart uit 1932 wordt hij gewoon 
De Nieuwe brug aan de Jozef Israelskade 
genoemd, maar al snel sprak men van de 
Scheldebrug. Toch heeft ‘brug 404’ pas vo-
rig jaar, 88 jaar na de opening, officieel een 
naam gekregen: Barbiersbrug, genoemd 
naar de kunstenaarsfamilie Barbiers, die 
aan het begin van de 18e eeuw van Vlaan-
deren naar Nederland verhuisde.

De Barbiersbrug is een van de vijf brug-
gen over het Amstelkanaal die De Pijp ver-
bindt met de Rivierenbuurt.

We kijken vanaf de Amstelkade naar 
de brug en zien tram 25 De Pijp verlaten. 
Op de achtergrond het katholieke buur-
tje rondom de Vredeskerk met de huizen 
aan de Jozef Israëlskade en de Ferdinand 
Bolstraat, alles gebouwd in de eerste helft 
van de jaren twintig. 

Zoals zoveel bruggen in Amsterdam, is 
ook deze brug ontworpen door Piet Kramer. 
Kenmerkend voor zijn bruggen zijn de fraaie 
smeedijzeren ballustrades en de beelden 

op iedere hoek van de brug, gemaakt door 
stadsbeeldhouwer Hildo Krop. Maar wat 
deze brug vooral bijzonder maakt, zijn de 
vier brughuisjes met rode puntdakjes, ont-
worpen voor winkelruimtes. 

 Een eerder ontwerp was nog spectacu-
lairder. Hier had Kramer op de vier brug-
huisjes nog een hele verdieping gedacht 
met ruimtes die verhuurd konden worden. 
De gemeente vond dat ontwerp toch iets 
te ver gaan en was vooral bang dat men 
geen huurders zou kunnen vinden voor die 
ruimtes.

Ten tijde van deze ansichtkaart zaten 
in de huisjes aan de Amstelkade een bloe-
menzaak en een sigarenwinkel en in die 
aan de Jozef Israelskade een AKO boek-
handel en een wasserij.

Nu zijn er respectievelijk een pizzeria, fi-
nancieel adviesbureau, schoonheidssalon 
en uitzendbureau in gehuisvest.

Ton van der Tas | Facebook/PrentenVanWeleer

PRENTEN VAN WELEER

In deze serie columns schrijft ik over 
het alledaagse leven in De pijp. Over 
de dingen die je als bewoner ge-
woon op straat hoort en ziet. Ook in 
deze aflevering.

Op het terras van mijn favoriete Coffee-
company zit ik graag met een medium 
latte een beetje weg te dromen. Na te 
denken over de dingen die mij te doen 
staan. Te kijken naar het passerende ver-
keer, en te zwaaien naar de vriendelijke 
trambestuurster die altijd luid bellend en 

zwaaiend voorbijkomt. Regelmatig vang 
ik flarden van gesprekken tussen mijn 
mede-terrasbezoekers op. Ook de tekst 
die afkomstig is van een kleine, ietwat 
zwaarlijvige jongedame, die op hoge 
toon verkondigt dat ze met respect be-
handeld wil worden omdat ze anders een 
advocaat belt. Poe poe…

Een poosje geleden verscheen bij het 
terras een overduidelijk drugsverslaafde 
fietsendief met een klein model fiets. De 
mevrouw die vindt dat ze met meer res-
pect moet worden behandeld, smoeste 

even wat met hem, ging heel even weg, 
kwam terug, frommelde de fietsendief 
een bankbiljet in zijn broekzak en nam de 
fiets in ontvangst. Poe poe…

Een klein model fiets, felroze en be-
plakt met stoere fluorescerende stickers. 
Een doorgezaagd ringslot zat er nog aan 
vast. Waarschijnlijk heeft een kind van 
een jaar of 11 tranen met tuiten gehuild 
omdat zijn mooie fiets is gejat. En daar 
rijdt nu een ander op rond. Ik vond dat 
tamelijk hartverscheurend.

Daar zat ik dan, op mijn favoriete ter-

ras. Ik was te verbaasd om in te grijpen. 
Dat zoiets recht onder mijn neus zou 
gebeuren, en dat in De Pijp en niet in de 
Warmoesstraat ofzo, dat had ik even niet 
zien aankomen. Nog geen twee minuten 
later stak de clandestiene fietsbezitster 
tegen een passerende kennis van wal: ze 
was weer eens onvoldoende respectvol 
behandeld.

Je kan van mening verschillen over de 
vraag, hoe het verder moet met De Pijp. 
Meer of minder auto’s? Meer of minder 

dure woningen, of juist goedkope? Ver-
dringing van buurtwinkels door meer 
kapitaalkrachtige juppententen, is dat 
goed of slecht? Daar kan je lang over 
discussiëren. Maar het gaat het er in de 
eerste plaats om dat mensen een beetje 
normaal doen, vind ik. Fietsendieven en 
schaamteloze helers passen niet in dat 
beeld.

En respect? Dat eis je niet op hoge toon. 
Respect moet je verdienen.

Column Rikus Spithorst - Respect

De halve maan staat boven 
de Van Ostadestraat, als 
de verslaggever de Moskee 
Arrahman, Markez Dawat 
Tableegh binnentreedt. Het is 
vrijdagavond 2 juni 2017. Een 
reportage en terugblik nu de 
vastenmaand achter de rug is.

Geruisloos beweegt de verslaggever door 
de donkere gebedszaal, waar mannen in 
gewaden bidden in rustgevende stilte. 
Hij komt precies op tijd, het vasten wordt 
gebroken. In de eetzaal wachten de mos-
keebezoekers kommen pittige soep en 
tajine met Marokkaanse lamsschotels.

Zittend aan de maaltijd, komen de 
moeilijkheden van het vasten voorbij. 
Het is lastig deze maand, waar je in Ne-
derland alleen mag eten van 22:00 tot 
03:00 uur. Wat doe je tussen de maaltij-
den door,  midden in de nacht? De mos-
keebezoekers antwoorden eensgezind: 
“Slapen en vroeg opstaan” en “wakker 
blijven”, klinken door elkaar heen. 

Imam Said, gekleed in lang blauw ge-
waad, neemt na het eten plaats op een 
stoel in de gebedzaal. Het wordt druk-
ker. Jonge moskeebezoekers betreden de 

ruimte, groeten elkaar en kijken op hun 
telefoon. Sommigen duiken op de grond 
en geven zich over aan een gebed.

Said merkt dat jongeren serieuzer 
omgaan met de ramadan:  “Ze worden 
geprikkeld door verlokkingen van de sa-
menleving. Degenen die hier komen zoe-
ken rust en willen een vredig bestaan. Te-
gelijkertijd zijn ze angstig zich helemaal 
over te geven aan de islam.” De imam 
vouwt zijn handen op schoot en kijkt 
door de zaal: “Ze denken dat de islam saai 
is. Dat je moet trouwen en kinderen moet 
krijgen, en daarmee je leven afgelopen 
is.” Ten onrechte, vindt hij:  “De islam 
schenkt je vertrouwen. Een geloof dat 
je kan vasthouden. Het geeft je kracht, 
liefde en steun.”

De moskee werkt samen met andere 
islamitische organisaties: “We steunen 
elkaar, ook financieel. Laatst kwam hier 
een delegatie van een Somalische mos-
kee uit Amsterdam Noord. Ze vroegen om 
een donatie voor de hongersnood in hun 
land. Deze brengen we hier bij elkaar.” De 
islamitische hulp reikt verder: “Ook bur-
gemeester Van der Laan schreef ons  een 
brief met de mededeling dat longkanker 
bij hem is geconstateerd en is uitgezaaid. 
Hij vroeg ons voor hem te bidden.”

Voor de imam is de moskee geen de-
batclub. Hij besteedt geen aandacht aan 

de onrust in Marokko, waar Riffijnen 
bijna dagelijks protesteren tegen sociale 
ongelijkheid. “In de politiek strijdt ieder-
een voor zijn eigen belangen. Het leidt 
alleen maar tot conflicten. Rel schoppen 
in de stad en stenen gooien, wat heb je 
eraan?”  De imam krijgt een knuffel van 

een oudere moskeebezoeker en vertelt 
verder: “De islam is juist voor vrede. Om 
deze reden drukken we de mensen hier 
op het hart. Houd je rustig.” 

Zeker in de vastenmaand hebben de 
moslims het al druk genoeg. Vanwege de 
zomer begint het bidden vroeg. Al voor 

vier uur. “Ramadan moet je ervaren”, 
weet de imam: “Wil je weten hoe het 
wordt  beleefd? Vast dan mee. Voel het, 
beleef het.”

Gillis Kersting

Ramadan in de Pijp: een innerlijke zoektocht

De Moskee Arrahman, Markez Dawat Tableegh in de Van Ostadestraat. Foto: Maarten Wesselink
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Iedere maandag
09:00-12.00  Nederlandse lessen
 AKROS 020-6898818 
10:00-16:00  ED plaats 
 (ED = Ervaringsdeskundige)
 depressiegroep (10:00-12:00)
 lunch (12:00-14:00 (€1,50))
 ED activiteit (14:30-16:00)
 tiziana@teamed.nl, 
 06-42529197
11:00-12:00  Pilatus les 06-24555590 
12:30-13:30  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,11/15 september
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  Makersnetwerk
 Houtwerkplaats, Madelon Bos, 
 06 41525216, Willy Koperberg, 
 06 22216032  
09:00-12:00  Nederlandse lessen, NL 
 Training, 020-4923724
09:00-13:00  Makersnetwerk, Beauty Salon, 
 06-41525216
10:00-16:00  ED plaats 
 (ED = Ervaringsdeskundige)
 inloop (10:00-12:00)
 lunch (12:00-14:00 (€1,50))
 inloop (14:30-16:00)
 tiziana@teamed.nl, 
 06-42529197 
10:00-11:30  Babbelen, Aynun Kaymak, 
 020-5709640
11:00-16:00 Makersnetwerk, naaiatelier, 
 Madelon Bos, 06-41525216 
11:30-12:30  Country Line Dance, Paula 
 Roels, 06-85022144
13:30-14:30  Wandelgroep
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
16:00-20:00 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
09:00-12:00  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
10:00-16:00  ED plaats 
 (ED = Ervaringsdeskundige)
 ervaringsgroep of herstelgroep 
 (10:00-12:00)
 lunch en wandelen (12:00-

 14:00 (€1,50))
 ED activiteit (14:30-16:00)
 tiziana@teamed.nl, 
 06-42529197 
11:00-16:00  Makersnetwerk, naaiatelier 
 Madelon Bos, 06-41525216 
11:00-12:15  Hatha Yoga
 Anita Neuman, 06-41807644
13:00-15:30  Nederlandse lessen
 Taal op Maat, 020-4638745
13:30-15:30  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+
 Combiwel, Redouan Daafi, 
 06-14591624
16:30-17:30  Hupkes advokaten spreekuur
 3e woensdag vd maand gratis
 opgeven: 
 info@hupkesadvokaten.nl, 
 020 6963000
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
09:00-12:00  Makersnetwerk
 Houtwerkplaats, Madelon Bos, 
 06 41525216, Willy Koperberg, 
 06 22216032 
 09:00-10:00Fietsles, 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
11:00-13:00 Portret Tekenen, Len Castelein, 
 06-29118172
11:30-12:30 Country Line Dance, 
 Paula Roels, 06-85022144 
12:30-15:30  Kookclub voor Vrouwen, 
 Mina Kwyasse, 06-14388661
13:00-14:15 Frans Conversatie, Eveline 
 Pelletier, 06-41248853 
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, 23 jul, 27 aug, 
 24 sept, 22 okt, 19 nov, 10 dec, 
 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
16:00-18:00  Pentjak Silat s.h.
 2e, 3e en 4e zondag vd maand, 
 € 1,00 per keer, Chas Cooman, 
 06 17155848

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: Anne Jacobse
Wat: Welzijn op recept

Anne Jacobse coördineert in De Pijp 
‘Welzijn op recept’, een landelijke me-
thode die ervoor zorgt dat mensen met 
bijvoorbeeld psychische problemen 
minder snel en minder vaak naar de 
huisarts gaan. In De Pijp wordt Welzijn 
op recept uitgevoerd door Combiwel.
“Het werkt zo,” legt Anne uit, “wij be-
naderen huisartsen, praktijkondersteu-
ners en andere eerstelijns hulpverleners 
met de vraag of ze bepaalde patiënten 
naar ons willen doorverwijzen. Niet de 
zware gevallen natuurlijk, maar men-
sen die in eenzaamheid leven, die ver-
driet meedragen of die een chronische 
ziekte hebben waardoor ze in hun da-
gelijkse leven afgeremd worden. Dat 
verlicht de druk op de artsen, want veel 
huisartspraktijken zitten echt overvol. 
Het gaat dan om mensen die veel meer 
hebben aan een welzijnscoach dan aan 
een psycholoog of psychiater.”
Anne en haar collega's zijn géén medi-
ci of hulpverleners, benadrukt ze, maar 
buurtwerkers. Anna: “Dat is het mooie 
van deze aanpak. Stel, iemand is door 
wat voor reden ook vereenzaamd en 
komt het huis niet meer uit. Wij gaan 
met hem of haar  aan tafel zitten en 

stellen hem of haar heel concrete vra-
gen. Waar droom je nog van? Wat wa-
ren vroeger je hobby's? Wat kun je nog 
zelf, en welke hobbels vind je moeilijk 
om te nemen? En dan gaan we op zoek 
naar bezigheden, naar zingevende ac-
tiviteiten die zo iemand uit het moeras 
kunnen trekken.”
Op haar pad krijgt Anne veel te ma-
ken met vrijwilligerswerk. Want De Pijp 
bruist van clubjes en initiatieven die 
drijven op vrijwilligers. Voor sommi-
gen van haar cliënten is vrijwilligers-
werk een uitkomst, voor anderen is het 
al een enorme verrijking om wekelijks 
naar een kaartclub in het buurthuis te 
komen. “Wij kennen als buurtwerkers 
de wijk als onze broekzak. Er is altijd 
wel een plek of een activiteit die uit-
komst biedt aan onze cliënten.”
“Waar het op neerkomt bij Welzijn op 
Recept”, legt Anne tot slot uit, “is dat 
we de eerstelijns zorg verbinden met 
welzijn. Er gaapt daar een veel te groot 
gat. Vergeet ook niet dat de bevolking 
vergrijst, dat er veel alleenstaande ou-
deren zijn. Ondertussen worden de 
zorgkosten te hoog. Welzijn op Recept 
is een prachtig middel om die proble-
men waar het kan te lijf te gaan.”

Peter Schuite

In the picture 
Activiteiten van het Huis van de Wijk, toegelicht door 
vrijwilliger Anne Jacobse.

Anne Jacobse, gefotografeerd door Maarten Wesselink

Aanrader Rialto: Finding Nemo (6+) - Kinderfilmzomer
[Andrew Stanton & Lee Unkrich | Verenigde Staten | 2003 | 100' | Nederlands gesproken ]

Zonder twijfel de beroemdste animatie-
film tot op heden uit de stal van Pixar. Het 
jonge clownvisje Nemo woont met zijn 
overbezorgde vader Marlin in een ane-
moon ergens in het koraalrif. Op een dag 
is Nemo onvoorzichtig en wordt door een 
duiker gevangen, die in hem een fraaie 
aanwinst ziet voor zijn aquarium. Mar-

lin begint samen met de vergeetachtige 
doktersvis Dory een zoektocht naar zijn 
zoon, een zoektocht vol avonturen. Onver-
getelijk is de ontmoeting met de haaien 
- vegetarische haaien... Nemo probeert op 
zijn beurt te ontsnappen uit het aquarium. 
Bekroond met een Oscar. 
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