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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

In 2003 ging de Ferdinand Bolstraat op de schop voor de aanleg van de Noord-Zuidlijn. Maar 
liefst veertien jaar lang was het een grote puinzooi in de straat. Deze zomer is daar eindelijk 

een eind aan gekomen. De Bol oogt nu als een strakke, ruimtelijke en vooral opgeruimde 
straat. Brede stoepen, fietsvakken in plaats van fietsrekken, speciale laad- en losplekken en 
nieuwe, frisse, straatstenen. Ook rijdt tram 24 weer zijn oorspronkelijke route door de hele 

Ferdinand Bolstraat en gaat deze niet meer rechtsaf de Albert Cuypstraat in. 
Van de Stadhouderskade tot de Ceintuurbaan, de Ferdinand Bolstraat is nu een feest om 

doorheen te lopen: overzichtelijk en met een bijna kosmopolitische allure.
De Pijp Krant is benieuwd hoe bewoners van De Pijp, en in het bijzonder die van de Ferdi-

nand Bolstraat, denken over de metamorfose. 
Bent u ook blij met de nieuwe uitstraling, het enkelspoor van de tramrails tussen het 

Marie Heinekenplein en de Albert Cuypstraat, de fietsvakken, de bredere stoepen? Stuur 
uw reactie naar Wijkcentrum De Pijp, Gerard Doustraat 133, 1073VT Amsterdam /  

pijpkrant@wijkcentrumdepijp.nl 
In de volgende editie plaatsen wij uw reacties op de vernieuwde Ferdinand Bolstraat.

fotografie: Maarten Wesselink
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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

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 !!!

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!  

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

Financieel inloopspreekuur
Vanaf maandag 4 september kunt u terecht bij het gratis financi-
eel inloopspreekuur, Huis van de Wijk Lydia van 10:00 - 11:00 uur. 
Aanmelding is niet verplicht, wel wenselijk.

Roelof Hartplein 2A, 1071 TT Amsterdam
Philip Knijff: www.personalmoneyscan.nl  06-57346472

Al voor 30 euro 
in deze krant?

mail naar 
q.voorn@wijkcentrumdepijp.nl
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De Van Woustraat speelde een 
hoofdrol in een strafzaak die in 
juli diende bij de Amsterdamse 
rechtbank. Het betrof de zaak tegen 
automobilist S.G., die op 5 mei 2014 
daar een dodelijk ongeval veroor-
zaakte. 

Een bizar ongeval, want G. probeerde 
ter hoogte van de Pieter Aertzstraat uit 
te wijken voor een scooter, die de weg 
opdraaide. Hij raakte daarbij aan de over-
kant op de hoek van de Rustenburger-
straat een fietster en botste tegen de paal 
van een verkeersbord. Dit bord viel ver-
volgens op het hoofd van een voetganger 
op de stoep, die aan de gevolgen daarvan 

overleed. “Toen ik het dossier las, dacht 
ik: ‘Is dit echt gebeurd?’, zei officier van 
justitie H. Boersma tijdens de zitting. “Ik 
moest mezelf echt even in de arm knijpen 
om te beseffen dat het waar was.“

Op die bewuste Bevrijdingsdag had G. in 
Utrecht de auto van een vriend meegeno-
men – overigens zonder diens medewe-
ten – en reed hij met twee vriendinnen 
naar Amsterdam. Dit had hij al vaker ge-
daan, ondanks dat hij geen rijbewijs had. 
Getuigen, die in de buurt op terrasjes 
zaten, verklaarden dat de auto voor hun 
gevoel veel te snel ging. Uit een verkeers-
kundig onderzoek bleek dat G. tussen de 
52 en 58 kilometer per uur reed. Destijds, 

er was nog geen maximumsnelheid van 
30 km ingesteld, twee tot acht kilometer 
te snel. In een ander rapport stond overi-
gens dat de rare ‘knik’ die daar in de Van 
Woustraat zit, weleens een rol gespeeld 
zou kunnen hebben bij het ongeluk. In 
principe was er genoeg ruimte geweest 
om naast de scooter te blijven rijden en 
had G. niet uit hoeven te wijken, maar 
wellicht dat hij door die knik geen goed 
overzicht had en meer dan nodig rechts 
had gereden, aldus dit rapport.

Hoe het nou precies allemaal zo was ge-
komen, kon echter niet aan G. worden 
gevraagd, want hij was er niet. Zijn ad-
vocaat De Leon dacht dat hij inmiddels 

in Roemenië woonde, maar ze hadden 
“geen contact dat overhoudt.” De rech-
ters en de officier benadrukten meerma-
len diens afwezigheid te betreuren, zeker 
omdat de dochter van het slachtoffer 
en een aantal van diens vrienden in de 
zaal zaten. In haar slachtofferverklaring 
liet de dochter weten het misschien nog 
wel het ergste te vinden dat zij G. nooit 
tegen haar heeft horen zeggen dat het 
hem spijt.

Wat restte was de verklaring van G. uit 
het dossier, die hij vlak na het ongeval 
had afgelegd. “Geen duidelijke verkla-
ring, want begrijpelijkerwijze was hij 
erg onder de indruk van wat er gebeurd 

was”, aldus rechter Overbosch. Tegen een 
agent ter plaatse zei G. wel dat hij graag 
de plaats van het slachtoffer had willen 
innemen.

Ondanks dat het echt een bizar ongeval 
was en het overlijden van het slachtoffer 
pure pech, vond de officier wel dat G. ge-
woon te gevaarlijk had gereden. “Je zou 
kunnen denken: wat kan hij eraan doen? 
Er kwam een scooter uit de zijstraat en 
die probeerde hij te ontwijken. Maar hij 
kon er veel aan doen, want hij had daar 
helemaal niet mogen rijden. We hebben 
niet voor niks met elkaar afgesproken 
dat je alleen in een auto mag deelnemen 
aan het verkeer als je een rijbewijs hebt. 
Daar komt nog bij dat hij te snel reed; niet 
waanzinnig hard, maar wel te hard voor 
een straat als de Van Woustraat op dat 
tijdstip. Je mocht er destijds 50 rijden, 
maar iedereen die die straat kent zegt: 
dat is echt te snel.” De officier eiste 32 uur 
taakstraf, € 700,- boete, een rijontzeg-
ging van drie maanden en twee weken 
hechtenis.

Advocaat De Leon merkte nog op dat er 
vanwege Bevrijdingsdag veel minder 
auto’s in de Van Woustraat geparkeerd 
stonden. Hierdoor was het makkelijker 
dan normaal om er doorheen te rijden en 
moest de snelheid van G. worden gerela-
tiveerd. “Het is een waarheid als een koe: 
G. had niet in mogen stappen”, aldus De 
Leon. Maar dat G. gevaarlijk had gereden, 
stond voor hem niet vast.

De rechtbank deed donderdag 20 juli 
uitspraak: G. kreeg 240 uur taakstraf, 
achttien maanden rijontzegging en twee 
weken voorwaardelijke hechtenis, met 
een proeftijd van twee jaar.

Tanja de Vette

Veroorzaken bizar ongeval in Van Woustraat bestraft

Op 11 mei organiseerden het 
Wijkcentrum De Pijp en !WOON in de 
Oranjekerk een informatiemiddag 
over coöperatief wonen. De bijna 
vijftig aanwezigen hoorden hoe 
groepen mensen samen proberen 
hun eigen toekomstbestendig wo-
nen te organiseren. Dat doe je in een 
wooncoöperatie. Voorbeelden zijn 
de Akropolistoren op het Zeeburger-
eiland en de Knarrenhof in Zwolle.

De nieuwe woningwet van 2015 biedt de 
mogelijkheid om coöperatief te gaan wo-
nen. Dat kan op meerdere manieren: be-
heren, huren, kopen of een mix daarvan. 
Waar het om gaat is dat je als groep ge-
lijkgestemden zelf bepaalt hoe je gaat wo-
nen, met een meer of mindere mate van 
gemeenschappelijkheid. Je kunt daarbij 
denken aan een gezamenlijke ruimte (kof-
fie en borrels) maar ook aan een logeerka-
mer voor bezoekende (klein)kinderen.

‘Toekomstbestendig’ wil zeggen dat je 
woonomgeving het mogelijk maakt om 

op een prettige manier ouder te wor-
den. Niet alleen fysiek, voor als je wat 
minder mobiel wordt, maar ook sociaal. 
Als je niet (meer) werkt moet je meer je 
best doen om regelmatig mensen te zien, 
zeker als je alleen woont. Samen wonen 
met gelijkgestemden, maar meestal wel 
in een zelfstandige woning vergemak-
kelijkt dat. 

Veel deelnemers aan de informatiemid-
dag gaven daarnaast aan dat ze deze 
vorm van samenwonen het liefst zouden 
willen doen met mensen van verschillen-
de leeftijden. Het houdt de ouderen jong 
en de jongeren kunnen nog wat leren 
van ouderen. Vooral in Duitsland komt 
meergeneratiewonen al veel voor, maar 
ook in Nederland zijn er al voorbeelden, 
zoals woongemeenschap Eikpunt in Nij-
megen. 

Samen wonen in een coöperatieve vorm 
is niet zomaar even geregeld. Je moet er 
gemotiveerd voor zijn en dit vooral ook 
blijven gedurende een vrij lang proces. 

De eerste uitdaging is om een gelijkge-
stemde groep mensen met ongeveer 
dezelfde woonwensen te vinden. Daarom 
organiseren het Wijkcentrum en !WOON 
als vervolg op de informatiemiddag op 
14 september een zogenaamde ‘woon 
speeddate’ om je daarbij te helpen. Er 
is een methode ontwikkeld om op één 
avond groepen met dezelfde woonwen-
sen te vormen. 

De aanwezigen in de Oranjekerk hebben 
de uitnodiging al gekregen, maar ook jij 
bent van harte welkom. Je kunt je aan-
melden via j.overweel@wijkcentrumde-
pijp.nl. Je krijgt dan ook het verslag van 
de middag in de Oranjekerk en aanvul-
lende informatie.

Woon speeddate
Plaats: Buurthuis Henrick de Keyser, 

Henrick de Keyserplein t.o. 6  
Datum: donderdagavond 14 september

Tijd: 19:00 uur inloop, aanvang 19:30 uur
Aanmelden: 

j.overweel@wijkcentrumdepijp.nl 

Samenwonen met gelijkgestemden

Informatiemiddag coöperatief wonen in de Oranjekerk op 11 mei

De rare ‘knik’ in de Van Woustraat die een rol gespeeld zou hebben bij het ongeluk. 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

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

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

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 
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Blondie 
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Boys 
Curls

waxx kappers

Meer Bewegen voor Ouderen organiseert in heel Amsterdam 
diverse bewegingsactiviteiten voor mensen van 55-100 jaar en

voor mensen met chronische aandoeningen.

Informatie hierover vindt u op onze website:

www.mbvo-amsterdam.nl  
of bel 020 - 886 10 70

e-mail: mbvo_amsterdam@hotmail.com
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Laat toeristen het niet horen: een 
klein maar fijn buurtfestivalletje 
in een hoekje van De Pijp, waar 
buurtgevoel en ‘lokaal’ de tover-
woorden zijn. Op 23 september 
gaat het in de Carillionstraat voor 
het derde achtereenvolgende jaar 
over alles wat de Van Woustraat te 
bieden heeft. Niet grootschalig, 
niet gericht op hipsters, maar van 
de buurt vóór de buurt.

Jordy Vestering is eigenaar van Woon-
tante en zet zich vanuit de Winkeliers-
vereniging in voor de uitstraling van de 
langste winkelstraat van Amsterdam. 
Het Van Wou Voor Jou Festival is een 
compleet ééndaags festival met muziek, 
kraampjes, lekker eten en drinken en al-
lerlei activiteiten voor oud en jong. Jordy 
vertelt: “Het eerste wat je zult zien zijn 
twee springkussens voor de kleinsten. 
Omdat we er uitdrukkelijk voor hele 
families willen zijn. Daarachter staan 

onder de bomen kraampjes van deelne-
mende winkels uit de Van Wou. Dit jaar 
ligt de nadruk nog meer dan bij eerdere 
edities op eten en drinken en nog steeds 
voor normale prijzen. Het festival is 
geen winstmachine. Sterker, we leggen 
er geld op toe. Natuurlijk gaat het erom 
bekendheid te geven aan de veelzijdig-
heid van onze straat, maar we zijn pas 
tevreden als alle bezoekers een heer-
lijke, gezellige dag hebben.”

Wat kunnen we verwachten als we 
ons een uurtje (of veel langer) willen 
vermaken in de Carillionstraat? Jordy: 
“Kraampjes met het lekkerste en leuk-
ste van wat de straat te bieden heeft, 
denk aan Surinaamse hapjes van Tjin's, 
wijn van Kok Op Stelten, ook Landmarkt 
is van de partij. Met daar tussenin lange 
tafels waaraan iedereen kan gaan zitten 
om te eten of te kletsen. Een podium is 
er natuurlijk ook, met live muziek. Ne-
derlandstalig van Van Onder, Afrikaanse 

beats van Ussu N'Djai & the New Ba-
lansa, maar ook een open podium met 
talent uit de buurt. Er is nog plek!” (Zie 
oproep verderop.)

Jordy en zijn mede-organisator Mirjam 
van de Donk (van Kok Op Stelten) raak-
ten een paar jaar geleden geïnspireerd 
door ‘lekkere’ markten als Rollende 
Keukens en Sunday Market, elders in 
de stad. Heel gezellig allemaal, maar 
zoals Jordy zegt: “Het is daar wel een 
beetje voor het hippere deel van de Am-
sterdammers, mensen met een dikke 
portemonnee. De Van Woustraat ligt in 
een volksbuurt. Natuurlijk is de samen-

stelling van de bewoners hier de laatste 
jaren ook veranderd, maar er wonen nog 
steeds heel veel gewone mensen. Het is 
voor de winkeliers van levensbelang om 
die vast te houden.”

Op de vraag wat de Van Wou nu zo bij-
zonder maakt antwoordt Jordy enthou-
siast: “Het is een unieke straat! Nergens 
vind je zoveel lokale winkels, van eige-
naars die hier zelf ook wonen. Weinig 
grote ketens, maar wel bijna tweehon-
derd geweldige speciaalzaken. Natuur-
lijk heeft de Van Wou ook een wat rauwe 
uitstraling, vooral door het drukke ver-
keer. Reden temeer om ons van onze 

beste kant te laten zien. Daar komt bij 
dat er vooral rond het zuidelijke deel van 
de straat een geweldige mix van cultu-
ren woont. Daarom hebben we als loka-
tie voor het festival ook gekozen voor de 
Diamantbuurt. De Van Wou is een ruwe 
diamant en dat willen we tonen.”

Wie zijn of haar muzikale kunsten wil 
tonen aan een divers publiek, beklimt 
natuurlijk het open podium tijdens het 
festival. Aanmelden kan bij Jordy en 
Mirjam via info@vanwoustraat.nl. Bekijk 
ook www.vanwouvoorjou.nl

Peter Schuite

Met opengevouwen handpalmen 
verwelkomt Chas Cooman zijn 
leerlingen in de oefenzaal van Huis 
van de Wijk De Pijp. In de nevel van 
wierook en begeleid door traditi-
onele muziek neemt de meester 
zijn leerlingen bij de hand en voert 
ze langs de wegen van de eeuwen-
oude Indonesische gevechtskunst 
pentjak silat.  

De vechttechnieken zijn waarschijnlijk 
ontwikkeld door Indonesische krijgers 
die alle wapens inzetten in hun strijd 
tegen de Mongoolse aanvallers op Java 
eind dertiende eeuw. De bewegingen 
namen zij over van dieren. Zij sloegen 
als met de klauwen van een tijger, ze 
trapten als met de poten van een os en 
imiteerden de grondbewegingen van 
een slang. In de krijg hanteerden zij 
zwaarden, stokken, kettingen en bijlen.

Vandaag in de oefenzaal, doen we 
het rustig aan. Chas gaat de studenten 
voor in de siap: een meditatieve houding 
– ogen dicht, lichaam recht, vuisten 
gebald – waarin de pentjak silat-be-
oefenaar zijn geest klaarmaakt voor de 
les. Met het openen van de ogen begint 

de uitleg van Chas. Hij vertelt over de 
oorsprong van pentjak silat en neemt 
ondertussen de basishouding aan. Zijn 
studenten volgen. Sierlijk houden zij hun 
benen licht gebogen en leunen zij op de 
linkerknie, zodat het rechterbeen in stel-
ling staat voor een trap. De linkerhand 
beschermt het gezicht. De rechterhand, 
in een vuist gebald, gaat voor het kruis. 
Sterk als een os, soepel als een slang. 

Op het commando van Chas maken de 
leerlingen een slaande beweging, zowel 
links als rechts, in hoog tempo. Hierna 
volgen de grepen. “Belangrijk voor op 
straat, of in een café”, weet de meester: 
“Stel, je loopt op straat met je vrouwtje 
en iemand komt tegen je zeiken. Dan wil 
je snel klaar zijn. Je wilt naar huis.” 

Met een blik door de zaal vertelt de 
oefenmeester zijn verhaal: “In Suriname 
woonde ik als enige gekleurde tussen de 
Javanen. Ze maakten in de bomen de 
sierlijkste bewegingen, en ik wist met-
een: dit wil ik ook.”

Zijn kans kreeg hij in Nederland, waar 
hij in 1960 belandde, dankzij zijn oude 
leermeester. Eerbiedig toont Chas de 
foto van zijn vroegere leraar. Een krijger, 
gehuld in donker pentjak silat gewaad, 

kijkt vervaarlijk vooruit. Hij is getooid 
met scherpe dolken en draagt een fijn-
zinnige snor. “Hij was echt goed”, denkt 
Chas terug: “Ik zag hem eens in actie en 
bleef staan. Hij vroeg me of ik bij hem 
wilde trainen. Een uitnodiging die ik 
aanvaardde.”

Zijn technieken leven voort in Chas, 
die ze iedere zondag uitdraagt: “De en-
tree voor het buurthuis is een euro, maar 
voor de lessen hoef ik geen geld. Ik heb 
een pensioen en werk ernaast. Lesgeven 

vind ik leuk. Graag zou ik de groep groter 
willen maken, bezoekers zijn welkom.”

Gillis Kersting

Pentjak Silat
2e, 3e en 4e zondag van de maand, 

16:00 - 18:00 uur, € 1,00 per keer,
Huis van de Wijk De Pijp, 

Tweede van der Helststraat 66 
Kom langs of meld je aan bij

Chas Cooman 06 17155848

Festival Van Woustraat als ruwe diamant

Indonesische bewegingen in De PijpIngezonden brief Afrikahuis

 
Geachte heer Capel,

Lezen is kennelijk een moeilijke zaak. 
Ook als je het niet kunt, kan je kennelijk 
wel wethouder worden. U schrijft dat de 
eigenaar van het Afrikahuis zelf maar 
invulling moet geven aan het gebouw of 
het verkopen.

In mijn artikel over het Afrikahuis heb 
ik duidelijk gemaakt dat het gebouw 
grotendeels onveilig en onbruikbaar is 
in zijn huidige vorm. Van de brandweer 
mogen er maximaal vijftig mensen in 
en het kerkbestuur heeft enkele jaren na 
het in gebruik nemen geconstateerd dat 
het gebouw onbruikbaar is wegens te 
grote gehorigheid en slechte isolatie.

Wie kan met een dergelijk gebouw 
iets doen als de monumentale status 
grote bouwkundige ingrepen in de weg 
staat? Wie gaat een gebouw kopen waar 
niet meer dan vijftig mensen in mogen? 
Wat kun je daarmee doen?

Of u heb mijn artikel niet goed 
begrepen of u maakt zich er met een 
goedkoop praatje vanaf. Beide is een 
bestuurder onwaardig, mijnheer Capel!

 
Gerard Kind

Impressies van het festival van afgelopen jaar. Foto's: Curiel

Pentjak Silat-leraar Chas Cooman. Foto: Maarten Wesselink
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Na vele jaren van fi ets- en scooterparkeeroverlast is een groot 
deel van de Eerste van der Helststraat teruggegeven aan de 
voetganger. Fietsen en scooters mog en er sinds 1 december 
2016 niet meer parkeren. Daarvoor zijn langs het Sarphatipark, op 
het Marie Heinekenplein en langs het Gerard Douplein in totaal 
1.370 extra parkeerplaatsen gecreëerd. Hier wordt veelvuldig 
gebruik van gemaakt. Binnenkort worden nog ca. 170  
parkeermogelijkheden in het gebied gerealiseerd.

Creatieve oplossingen
Een bewoner kwam met het idee van Pop-up fi etsvakken op de 
Albert Cuyp, na afl oop van de markt op uitgaansavonden. Ze zijn 
net als de zaterdagse laad&los-fi etsparkeer-combinaties op de 
Govert Flinckstraat goed gevuld. Ondernemers en bewoners 
reageren overwegend positief op deze ontwikkelingen. Er is weer 
ruimte om de deuren van de winkels te bereiken, mensen met 
rolstoel, rollator en kinderwagens kunnen weer gewoon passeren. 
Er wordt zelfs gesproken over een ‘plein’ en “een stoep zoals een 
stoep bedoeld is”, nu er weer zoveel ruimte is. 

Blijven leren
Uiteraard zijn er leerpunten. Op een aantal momenten zien we 
dat het geheel fi etsvrij houden van de Eerste van der Helst een 
uitdaging is. Met name de zaterdagen zijn door de drukte rond 
de Albert Cuyp markt een punt van aandacht. Door duidelijker 
communicatie, inzet van Fietscoaches en meer inzet van 
Handhaving verbeteren we dit. Tegelijk wordt door de inzet van 
meer BOA’s (ambtenaren met de bevoegdheid voor het 
uitschrijven van bekeuringen) het bestaande fi etsverbod 
aangepakt. Er zijn in het afgelopen half jaar vele bekeuringen en 
geregistreerde waarschuwingen uitgedeeld aan mensen die met 
fi ets of scooter door de straat reden. 

Samen doorpakken
Na de zomer en ook in 2018 gaan we door met het verbeteren en 
fi ne-tunen van de parkeeroplossingen. Suggesties van bewoners, 
ondernemers en bezoekers zijn uiteraard welkom.* 
We streven naar een leefbare buurt, waarin ieder zich prettig voelt 
en goed kan functioneren. 

De Pilsvogel

BurgerBar

Gall&Gall

Café Krull

Moes 

Tjin’s

De Groene Vlinder Flamingo

  BBROOD

Flinck

De Wasserette

 Het Paardje

24
/7

Albert Cuypstraat

Govert Flinckstraat

1e Jan Steenstraat

Sarphatipark

Eerste 
van der 
H

elststraat

Eerste 
van der 
H

elststraat

Eerste 
van der 
H

elststraat

Gerard Doustraat

Gerard 
Douplein

P

Marie 
Heinekenplein

 450

Voor

Na

Voor

Na

Fietsvrije Eerst van der Helststraat brengt 
leefbare buurt een stap dichterbij

Beknopt overzicht van de alternatieve 
parkeerplaatsen in het gebied.

*  Ideeën en suggesties zijn welkom op

    fi etsparkerenzuid@amsterdam.nl 
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Composteer mee in Plan C 

Wil je leren hoe je zelf compost 
kunt maken? Kom dan op zaterdag 2 
september naar de tuin van buurthuis 
Plan C. Daar organiseren Plan C en 
Natuur&Milieuteam Zuid samen een 
compostdag. 

We beginnen de dag met een korte work-
shop van hovenier Toos Tuin over hoe het 
composteren in zijn werk gaat en welke 
methodes je kunt gebruiken. Het gaat 
dan vooral over composteren in bakken 
en vaten. Daarna gaan we aan de slag 
met het zeven compost. Er ligt een flinke 
hoop tuinafval van buurtbewoners die in 
de tuin van buurthuis Plan C een moes-
tuin hebben. Neem je tuinhandschoenen 
mee, dan kunnen we lekker aan de slag. 
We gaan er een gezellige dag van maken!

Geïnteresseerd om zelf compost te ma-
ken) maar kun je deze dag niet? Meld je 
dan aan voor de e-maillijst van Compost-
netwerk Zuid en blijf op de hoogte van 
alle compost activiteiten!

Aanmelden: Els@NMTZuid.nl 
Locatie: Buurthuis Plan C, Smaragdplein 24

meer info: www.nmtzuid.nl en  
www.plancdiamantbuurt.nl

Exoten Fietstocht

Het zijn indringers, de invasieve 
exoten. Ze vallen ook nauwelijks 
meer op. Zo gewend zijn we geraakt 
aan de aanwezigheid van de hals-
bandparkiet, nijlgans, Amerikaanse 
rivierkreeft en de Japanse duizend-
knoop. Maar wat zijn invasieve exoten 
eigenlijk precies, hoe kunnen we ze 
herkennen en waarom kunnen deze 
'nieuwe' flora en fauna schadelijk zijn? 
Ontdek het op deze exoten fietstocht!

Tijdens deze fietstocht onder leiding van 
Wilfred Reinhold (zie foto) gaan we in 
eigen omgeving een aantal soorten bekij-
ken, zowel dieren als planten. Op zondag 
1 oktober verzamelen we om 12:00 uur bij 
de ingang van het Beatrixpark tegenover 
de Herman Heijermansweg. Dat is aan de 
noordkant van het park. We verwachten 
dat de fietstocht rond 14:00 uur afgelopen 
is. Kosten van deze fietstocht zijn €3. Er 
kunnen maximaal 20 mensen mee fietsen.

Aanmelden kan via: www.nmtzuid.nl/
agenda-item/exoten-fietstocht

Vragen? Stel ze aan Anna van 
Natuur&Milieuteam Zuid. Mail: Anna@

NMTZuid.nl of bel: 06-20539406.

Computerles voor beginners

De bank wil graag dat je geld 
overmaakt via internet. Een verre 
vriendin wil via de computer met je 
praten. Je vrienden winkelen spot-
goedkoop via internet. Dus je koopt 
een computer, maar dat kreng 
doet niet wat je wil. Je kinderen of 
naaste omgeving willen wel wat 
uitleggen, maar het ontbreekt ze 
aan geduld.

Herkenbaar? De cursus Dubbelklik helpt 
je op weg, ook als je nog helemaal geen 
computer hebt. In september begint er 
op de woensdagochtenden weer een 
nieuwe reeks van tien lessen.

Gemotiveerde vrijwilligers brengen je 
de eerste computervaardigheden bij. Je 
maakt al snel een tekst op de computer, 
je leert hoe je de tekst kan opslaan op 
de computer en kan veranderen van 
vorm en inhoud. Daarna leer je hoe je op 
internet komt en daar informatie kunt 
vinden.

De lessen duren elk 2 uur (met een 
pauze ertussen) en zijn in het Huis van 
de Wijk De Pijp, Tweede van der Helst-
straat 66. 

Interesse? Mail naar j.overweel@wijk-
centrumdepijp.nl of bel 676 4800. Als er 
nog plaats is word je uitgenodigd voor 
een intake gesprek, je motivatie is daar-
bij het belangrijkst. Bezit van een PC 
of laptop is handig, omdat je dan thuis 
kunt oefenen. De cursus gaat overigens 
niet over het gebruik van tablets.

Algemeen Spreekuur 

Heeft u een brief ontvangen, 
waarvan u niet zo goed weet wat u 
ermee moet? Heeft u hulp nodig bij 
het invullen van formulieren? Moet 
u een instantie bellen, maar denkt 
u dat uw Nederlands daarvoor niet 
voldoende is?

Wij, de vrijwilligers van het Algemeen 
Spreekuur (Eva, Frits (zie foto), en Arthur), 
helpen u graag elke maandagmiddag van 
13.00 tot 15.00 uur in Wijkcentrum De Pijp 
(Gerard Doustraat 133).

Een afspraak maken hoeft niet, loop 
gewoon binnen op maandagmiddag, dan 
nemen wij rustig de tijd voor u en probe-
ren zaken meteen ter plekke op te lossen. 
Een Arabisch sprekende tolk is aanwezig.

Groene gevels, je ziet ze door heel 
Amsterdam-Zuid. Met hun prach-
tige klimplanten. Schitterend zijn 
ze, vooral als ze in bloei staan. Zoals 
de blauwe regen in het voorjaar en 
de trompetbloeier aan het einde 
van de zomer. In de herfst kleurt de 
wilde wingerd de muren donker-
rood. De groene gevels vormen een 
sieraad voor de stad. Soms hebben 
ze zelfs een monumentale waarde. 

We willen die mooie gevels graag 
in het zonnetje zetten. De drie 
fraaiste gevels krijgen een onder-
scheiding met een boekenbon voor 
de tuinier! 

In Amsterdam Zuid
Weet jij zo'n schitterende gevel in Am-
sterdam Zuid? Meldt die dan bij ons aan 
voor de uitverkiezing. Onze fotograaf 
maakt er een foto van. En van de mooiste 

foto's stellen we in het Wijkcentrum De 
Pijp een heuse tentoonstelling samen. Op 
de opening van die fototentoonstelling 
worden de onderscheidingen uitgereikt. 

Natuurwaarde
De groene gevels zijn niet alleen maar 
mooi om naar te kijken. Ze zijn ook be-
langrijk als nestel- en schuilplek voor 
allerlei soorten dieren. Vogels nestelen 
er en insecten en vlinders vinden er hun 

eten. Voor bepaalde soorten, zoals bijen, 
zijn de begroeide gevels cruciaal. Ze trek-
ken er naar toe als er elders geen voedsel 
meer voor ze is. Een bloeiende klimop 
gonst in het najaar van alle diertjes die 
zich tegoed doen aan nectar en stuif-
meel.

Isolatiewaarde
Naast de natuurwaarde verhoogt ge-
velgroen ook de isolatiewaarde. De be-
groeiing houdt de muur (beter) droog 
en houdt het huis warmer in de winter 
en koeler in de zomer. Ook de geluidswe-
rende werking van een begroeide muur 
moet niet onderschat worden.

Geen schade
In tegenstelling tot wat er verteld wordt, 
zijn klimplanten niet slecht voor een 
(gezonde) gevel. Wel voor het hout-
werk, maar dat kun je voorkomen door 
de klimplanten tijdig te snoeien. Alleen 
hele oude muren met kalkmortel kun-
nen er last van krijgen, omdat die de  
mortel verkruimelt. Maar ook dan zijn er 
mogelijkheden. Bijvoorbeeld door met 
een gaas te werken of de klimplanten via 
ijzerdraad langs de muur te leiden. Bo-
vendien hecht de ene klimplant zicht veel 
sterker aan de muur dan de andere. Met 
klimop en wilde wingerd is het bij een 
oude muur dus oppassen. Maar een druif 
die langs een draad is geleid zal de muur 
niet beschadigen en dat geldt voor veel 
meer klimplanten.

Fijn stof
Gevelgroen vangt fijn stof af, dat merk je 
heel duidelijk bij een wingerd en klimop. 
Op het blad ligt vaak een laagje stof, 
schud er maar eens aan. Met de regen 
spoelt dat het riool in. Dat is beter dan 
dat het in onze longen terecht komt.

Help ons om die mooie gevels te vinden, 
meld ze aan!

Op NMTzuid.nl/2017/08/14/meld-mooie-
groene-gevels-aan/ staat een formu-

lier waar je heel makkelijk een groene 
gevel kunt voordragen!

Vragen? Bel ons: 020 4004503 
of mail naar info@NMTzuid.nl

(vóór vrijdag 15 september)

Meld die mooie groene gevels bij ons aan!

Foto Maarten Wesselink

Foto Maarten Wesselink
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   Amnesty International
   groep 333  (Rivierenbuurt/De Pijp/West)
   e-mail: groep333@hotmail.com

Amnesty International is een internationale organisatie die 
zich inzet voor de bescherming van mensenrechten.
 
Vrijwilligerswerk voor Amnesty in uw buurt is afwisselend 
en werk dat er toe doet. 

Geïnteresseerd? Neem contact op! 

ZAJEDNICA DANS
Vele cursussen en workshops werelddans en zang.
Muziekmiddagen. Kijk op de site.
Beginners cursus internationale dans. 10 lessen 30,00.
Start woensdag 6 september 18.30-19.30

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

Actenz in samenwerking 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 sportmaatje zijn. Daarnaast is het ook 
een geschikte plek om leeftijdsgenoten te leren kennen! 
 
Waar
Fresh fitness, Tolstraat 57-59
1073 RW  Amsterdam (De Pijp)
 
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 bij Tjerk ter Haar Romeny, 
t.terhaar@actenz.nl 06 12384128, of bij
Raymond Droog, r.droog@ggzingeest.nl 06 22085733

SHARE NEDERLAND 9 september 12.00–14.00u FILMVERTONING (Engels met Ned. ondertiteling) 

Lezing van Benjamin Creme “Een nieuwe beschaving breekt aan – de verschijning van de Wereldleraar en de rol van de UFO’s”. 
De lezing gaat over de nieuwe beschaving die nu in de maak is met de terugkeer van Wereldleraar Maitreya en de Meesters 
van Wijsheid. Ook legt Creme uit hoe en waarom de ‘Ruimtebroeders’ nu aanwezig zijn: om de mensheid te helpen bij het 
opruimen van nucleaire vervuiling; ze zijn ook in staat nucleaire wapens te neutraliseren. Daarna een paneldiscussie over de 
film, over hoe een nieuwe, gezonde en sociaal rechtvaardige maatschappij te realiseren. 

Locatie: De Balie, Kleine-Gartmanplantsoen 10 (bij het Leidseplein) in Amsterdam 
Info: Informatiecentrum SN, Tweede Oosterparkstraat 322 Amsterdam. Entree €5. Tel. 020-694 6262 – www.sharenl.org

Word wettelijk mentor
Uw hulp is hard nodig!
Ruim 500 kwetsbare Amsterdammers 
zoeken een mentor. 
Als wettelijk vertegenwoordiger in 
zorgzaken maakt u het verschil.

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

Volg dan de eerstvolgende 
introductiecursus op: zaterdag 
18 november of 15 december a.s.

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

« J’ignore ce que je ne sais pas ! » 

Parijs te ver weg en toch Frans spreken?

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

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

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

in Amsterdam, Amstelveen en omgeving

AMSTERDAM HOUSING
INFO@AMSTERDAMHOUSING.NL 

TEL (020)6717266
WWW.AMSTERDAMHOUSING.NL

Al voor 30 euro in deze krant?
mail naar q.voorn@wijkcentrumdepijp.nl
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Kom langs in de vernieuwde Gerard Doustalling. Er zijn nog plaatsen beschikbaar. 
Adres Gerard Douplein 90. 
Aanmelden kan via: stallinggerarddou@match5.nl

maar hééft ze wel
Amsterdam is geen stalling

Parkeer in een stalling
Beter voor je fi ets, beter voor de stad

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

Thuiszorg
Nodig?

 

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.

Gezellig, 
recreatief 

volleyballen 
op vrijdag-
avond in  

Oud-Zuid?
voor info: www.svgrasrijk.nl

Functieomschrijving
Je geeft samen met andere vrijwilligers 
computerles aan een groepje van tien be-
ginners in het Huis van de Wijk in De Pijp. 
Lesmateriaal genaamd 'Dubbelklik' is al 
aanwezig en vormt de leidraad voor de 
lessen. De tien lessen van twee uur (met 
tussendoor een pauze) worden gegeven 
op woensdagmiddagen en vrijdagoch-
tenden. 

De deelnemers aan de cursus zijn vaak 
senioren die meestal ook een migratie-
achtergrond hebben. Je motivatie vinden 
we belangrijk en dus vragen we daar naar 
bij het intakegesprek.  

Eisen
Het belangrijkste is dat je het leuk vindt 
om je computerkennis over te brengen 
aan beginners. Basiskennis over Win-
dows, Word en internetgebruik is in de 
regel voldoende om les te geven aan be-
ginners. Daarnaast is geduld belangrijk. 

Wat we vragen, je kunt (of hebt):
✳ geduld opbrengen
✳ systematisch uitleg geven
✳ makkelijk met mensen omgaan
✳ (basis)kennis van Windows, Word en 
 internet
✳ goede beheersing van het Nederlands

Wat we bieden
Het Wijkcentrum De Pijp zorgt voor cur-
susmateriaal, een goed uitgerust compu-
terlokaal, cursusmateriaal, gratis koffie 
in de pauze en taart aan het eind van de 
cursus. De coördinator van het Wijkcen-
trum De Pijp heeft contact met de docen-
ten (vrijwilligers) en aan het eind van de 
cursus is er een gezamenlijke evaluatie.  

Wat dit werk zo leuk maakt
Met de computerlessen krijgen de cur-
sisten voldoende zelfvertrouwen om 
via internet zaken te regelen. Door de 
kleinschaligheid van de cursus is er veel 

ruimte om cursisten individuele aandacht 
te geven. Voor hen wordt met elke les de 
wereld een beetje groter en met hun 
computervaardigheden komen ze soms 
ook uit een isolement. Internet maakt 
het makkelijker om contacten te leggen 
(en te onderhouden) met mensen, vooral 
als die niet in je directe omgeving wonen. 
Voor migranten is dit heel belangrijk. De 
cursisten zijn de docent vaak heel dank-
baar voor wat ze tijdens de cursus hebben 
geleerd.

Werktijden
De cursus is op woensdagochtend en vrij-

dagochtend. Voor de vrijdag zoeken we 
nog een docent. De nieuwe cursus begint 
eind september en loopt door tot in no-
vember. 

Reageer
Heb je belangstelling? Stuur dan een mail 
met een korte motivatie aan j.overweel@
wijkcentrumdepijp.nl. Vooraf hebben we  
een gesprek om te kijken of deze functie 
goed bij je past. Indien gewenst kunnen 
we ook een vrijwilligerscontract opstel-
len.

Gezocht: (vrijwillige) computerdocent voor les aan beginners  
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Horizontaal
 6.  Groeit bij de kerk in Den Bosch
 8.  Als je zo weinig je verjaardag viert, word je 
  half zo oud?
 9.  Meisjesvis
 10.  Kaaskop
 14.  “Je haalt zeker dat examen en krijgt 
  billenkoek.”
 15.  Dat wapen kan je voor iets of iemand breken
 16.  Die dokter maakt Engelse kunsten
 17.  Met een ouwe slee in Brabant peil je de echo

Verticaal
 1.  Die jongen en dat meisje gaan samen met 
  Thomasvaer
 2.  Fauteuiltango en clubtwist
 3.  Wordt gespeeld onder een voetbalschoen bij 
  het vrouwenvoetbal?
 4. Openbaar toilet in je kapsel
 5.  Geef mijn portie maar aan die hond
 7.  Nationale vlaggen volgens de normen
 11.  Vrijt gemeen en lastig
 12.  Berlijnse vliegvelden in de stoep
 13.  niets
 14.  Alleen in je eentje

Cryptogram

Stuur of mail uw oplossing  
vóór maandag 25 september naar
• Redactie Pijpkrant, Wijkcentrum De Pijp, 
 Gerard Doustraat 133, 1073 VT Amsterdam,  
 o.v.v. oplossing cryptogram september. 
• pijpkrant@wijkcentrumdepijp.nl

Onder de goede inzendingen worden  
2 vrijkaartjes verloot voor Rialto. 

Winnaar cryptogram zomer: 
Georgette Engel, Rustenburgerdwarsstraat

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

door Rikus Spithorst
Bart in De Pijp

Hamburgerbar The Butcher
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, Arnoud Monquil. Mops Marijke van Mil. Illustratie Bart van Waterschoot. Cryptogram Rikus Spithorst. 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. Verschijningsdata in 2017 vanaf nu: maandag 16 oktober en maandag 4 
december. 
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, 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)

Onterechte
huurverhoging
Het komt nogal eens voor dat een 
huurder onterecht wordt beschul-
digd van het hebben van een huur-
achterstand. De verhuurder blijft dan 
brieven sturen en dreigen met in-
cassomaatregelen terwijl dat hele-
maal niet terecht is. Er is dan in feite 
ook niks aan de hand, maar niet alle 
huurders zijn bestand tegen dit soort 
terreur.

Een huurder uit de Govert Flinckstraat 
weigert al jaren de jaarlijkse huurver-
hoging. De huurcommissie had na-
melijk de huurprijs ‘bevroren’ we-

gens de onderhoudstoestand van 
de woonruimte. De verhuurder ver-
helpt het achterstallig onderhoud 
niet, maar blijft wel jaarlijks huurver-
hogingen doorberekenen. Natuurlijk 
worden deze niet betaald, maar de 
verhuurder doet of zijn neus bloedt. 
Hij dreigt naar de rechter te stappen 
als de huurder de ‘achterstand’ niet 
voldoet.

Voor de huurder zou het helemaal 
niet slecht uitkomen als de rechter 
zich over de zaak zou buigen. Dan zal 
immers duidelijk worden dat er hele-
maal geen huurachterstand is. Maar 
helaas blijft die rechtszaak steeds 
maar uit, waarschijnlijk omdat de 

verhuurder zich heel wel realiseert 
dat hij bakzeil zal halen. De brieven 
van de verhuurder blijven echter bin-
nenstromen: iedere maand valt er 
een nieuwe op de deurmat.

Gelukkig is er een manier om een 
eind te maken aan de pesterijen van 
de verhuurder. In plaats van af te 
wachten tot de verhuurder de rech-
ter inschakelt, is de huurder zélf een 
rechtszaak begonnen. Hij heeft de 
rechter gevraagd om vast te stellen 
dat geen sprake is van een huurach-
terstand en de verhuurder hem dus 
onterecht beschuldigd.

Voor de rechter was deze zaak een 

peulenschil. De huurder kon zich im-
mers op de uitspraak van de huur-
commissie beroepen. De huurder ont-
ving een vonnis waarin ‘voor recht’ 
werd verklaard dat van een huurach-
terstand geen sprake is. De verhuur-
der draaide op voor de proceskosten.

Kort daarop ontving de huurder op-
nieuw een brief van de verhuurder, 
maar ditmaal niet over een vermeen-
de huurachterstand. Hij deelde mee 
het vonnis van de rechter “adminis-
tratief te hebben verwerkt”. Daar-
na werd van de verhuurder niet meer 
vernomen.

 
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 kunstenaar 
naar wie een straat in De Pijp is 
vernoemd.

I II III IV V VI

Foto: Maarten Wesselink
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stadhouderskade
Een beeld van de Stadhouderskade be-
gin jaren dertig met links op de hoek bij 
de Van Woustraat de sigarenwinkel van 
Jacob Cardozo. De woonhuizen op de 
voorgrond zijn uit 1877. Het hoekpand bij 
de Nicolaas Berchemstraat, in het mid-
den van de kaart, is uit 1871 en is daar-
mee een van de oudste gebouwen in De 
Pijp. Het werd gebouwd in opdracht van 
gemeenteraadslid en wethouder W.E.J. 
Berg van Dussen Muilkerk. Hij liet het 
bouwen voor zijn zoon, de kunstschilder 
Joan Frans Berg (1851-1935). Nadat hij 
was vertrokken, kwam hier het direc-
tiekantoor van de Rijkspostspaarbank, 
een van de bedrijven waaruit de huidige 
ING Bank is voortgekomen. Van 1912 tot 
begin jaren tachtig deed het pand, op 
Stadhouderskade 115, dienst als politie-
bureau.
 Naast het politiebureau, achter de bo-
men op de kaart, zat de garage van 
Leonard Lang. Hij vestigde zich hier 
omstreeks 1905, op de plek waar eerst 

Rijtuigenfabriek W.H. van Eck was ge-
vestigd en daarna de gebroeders Spijker 
in hun rijtuigenfabriek aan de Gouden 
Koets werkten. Leonard Lang was een 
echte autopionier. Hij behoorde tot de 
eerste Amsterdammers die een auto 
bezaten en was een van de drijvende 
krachten achter de RAI-tentoonstel-
lingen in het Paleis voor Volksvlijt en 
later in het gebouw van de RAI aan de 
Ferdinand Bolstraat. Hij importeerde 
verschillende automerken, maar vanaf 
1925 specialiseerde hij zich in de verkoop 
van FIAT. 

De plek waar Lang zat geeft goed een 
beeld van de ontwikkeling van de auto 
in Nederland. Van rijtuig voor de elite in 
1875 tot massaproduct voor Jan en alle-
man in 1975. 

Toen deze kaart werd uitgegeven, 
reden er in Nederland ongeveer 67.000 
personenauto's. Tegenwoordig zijn dat 
er ruim 8 miljoen. De gevolgen hier-
van zijn vooral ook op deze plek goed 

te merken. De sterke luchtvervuiling, 
veroorzaakt door uitlaatgassen, maakt 

de Stadhouderskade nu tot een van de 
smerigste straten van Amsterdam. 

Ton van der Tas | Facebook/PrentenVanWeleer

PRENTEN VAN WELEER   

Ik tik dit stukje met een zwaar ge-
moed. Ik ben nogal ondersteboven van 
de reeks terroristische aanslagen die 
Europa teistert. Veelal gepleegd door 
verstandelijk minderbedeelden, daar-
toe opgehitst door in ‘woestijnlanden’ 
woonachtige islamitische haatfunda-
mentalisten. De recente aanslag in Bar-
celona blijkt zelfs te zijn georganiseerd 
door een imam. Ik heb daarom begrip 
voor degenen die vanuit een mengel-
moes van woede en ontzetting pleiten 
voor harde maatregelen. Maatregelen 

waarbij de redelijkheid soms uit het oog 
wordt verloren. Maar toch… De zaak 
heeft ook een andere kant. Dat zie ik ie-
dere dag als ik met open vizier in De Pijp 
om mij heen kijk.

De mannen van de Turkse supermarkt 
op de hoek van de Tolstraat, die goedge-
humeurd de beste levensmiddelen te-
gen zeer aangename prijzen verkopen.

De eigenaar van die bakkerswinkel in 
de Van Woustraat, die heerlijke spullen 
verkoopt, altijd in is voor een gezellig 

praatje en op de feesten van mijn beste 
vriend altijd aan komt zetten met ver-
rukkelijk eigengemaakt gebak.

Het meisje van de CoffeeCompany 
op de Ceintuurbaan dat mij meermalen 
met een vette knipoog mijn koffie gratis 
gaf, en nu hopelijk enorm geniet van 
haar wereldreis.

De joviale man die ik ken van koffie 
op een terras, die als hij mij tegenkomt 
altijd even van zijn fiets stapt om te 
informeren naar het welzijn van mij en 
mijn dierbaren.

De bejaarde meneer die ik ooit de 
weg wees naar de fysiotherapiepraktijk 
in de Rustenburgerstraat, en die mij 
sindsdien altijd begroet met een hand 
op zijn hart en een zachte handdruk.

De joviale assistent-filiaalchef en het 
goedlachse kassameisje die mede de 
reden zijn dat ik graag bij ‘mijn’ Albert 
Heijn kom.

De aardige en leergierige improvi-
satie-acteur die trouw mijn workshops 
volgde en met wie ik daardoor steeds 
mooiere scenes kon spelen.

Allemaal mensen die voor zover ik weet 
nog nooit een vlieg hebben kwaad ge-
daan. Maar ook allemaal mensen met een 
islamitische achtergrond. Allemaal men-
sen die, bewust of onbewust, met een 
scheef oog worden aangekeken. Want 
“ze horen bij die religie namens welke 
keer op keer onschuldige westerlingen 
worden afgeslacht”. Een nare genera-
lisatie. En ook die stemt mij verdrietig. 
Daarom mijn oproep: scheer onschuldi-
gen niet over één kam en reken ze niet af 
op de daden van anderen!

Column Rikus Spithorst - Niet over één kam

Foto: Maarten Wesselink

De Pijp is sinds 17 augustus maar liefst veertien kunstwerken rijker. Fotograaf en beeldend kunstenaar Paul Fennis hing, in de stromende regen, kris kras door de Oude Pijp 

veertien panelen op. Dit in het kader van Geef Straten een Gezicht. Een primeur is het bepaald niet, elders in de stad hangen er ook al meer dan honderd. "Maar De Pijp is wel 

bijzonder", zegt Fennis: "Het idee is dat we de namen van straten verbeelden. Omdat het hier om schilders gaat, is dat dubbel zo leuk. Ik heb gekozen voor een fraaie schilderijlijst 

met daarin het portret de schilder gemonteerd. Zelfportretten, gravures, wat ik maar kon vinden." Nu weten we dus hoe schilders als Quellijn en Gerard Dou eruitzagen. Fennis 

financiert het project zelf hoewel hij nog wel geprobeerd heeft om Heineken als sponsor te strikken. Fennis: "Dat is half gelukt. Dat wil zeggen, ze wilden er niet aan meebetalen, 

maar toen vond ik in mijn archief een mooie serie foto's die ik maakte van de sloop van de brouwerij (op de plek van het huidige Heinekenplein, red.), en die heb ik voor een mooie 

prijs aan ze verkocht. En daarvan heb ik dit project weer betaald." Tekst en foto: Peter Schuite
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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 
13:30-16:00  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
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
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
09:00-16:00 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

Vliegende Brigade
Vliegen Brigade van Ervaringsdeskundigen 
spreekuur donderdag 11:00-13:00

Voor elkaar in Zuid
020-6794441, info@voorelkaarinzuid.nl

Taal Informatie Punt Zuid
dinsdag, woensdag en vrijdag 13:00 - 17:00, 
Mary Blokker, 020 6794441

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: Cristel Prins
Is: Planner van Heen en Weer

“Er zijn zoveel mensen dankbaar en 
dolgelukkig dat het bestaat”, zegt Cris-
tel Prins, planner van Heen en Weer. We 
besteedden op deze plek al eerder aan-
dacht aan dit initiatief in De Pijp en 
de Rivierenbuurt, waarbij kleine taxi's 
mensen voor één euro per rit van deur 
tot deur brengen, waar ze maar willen 
in De Pijp en de Rivierenbuurt . Nu het 
project eenmaal goed loopt, kijken we 
mee met Cristel, op woensdag tot en 
met vrijdag de spin in het web aan de 
Heen en Weer-telefoon, samen met col-
lega Brigitte Haffmans.

“We krijgen telefoontjes binnen 
van klanten die een rit willen boeken. 
Omdat ze één dag van tevoren moe-
ten reserveren, hebben we de tijd om 
een chauffeur in te plannen. Er zijn nu 
twaalf ‘social drivers’, die om de beurt 
een dagdeel beschikbaar zijn. Het 
werkt erg goed en steeds meer mensen 
weten ervan.”

Cristel laat op het kantoor van het 
Huis van de Wijk zien hoe ze te werk 
gaat; alles is professioneel en tot in de 
puntjes geregeld, als een echte taxicen-
trale. “Toch is dit heel anders”, vertelt 
ze, “want we hebben ook een sociale 

functie. Ik zit soms wel een half uur aan 
de lijn met iemand. Ik vraag hoe het 
met ze is en dan krijg je enorm lange 
verhalen. Veel ouderen zijn eenzaam, 
en als je dan interesse toont gaan ze 
helemaal los. Dat maakt dit werk ook 
echt leuk, je kunt echt iets betekenen 
voor de mensen.”

Ook anders is de schaal van de opera-
tie: er zijn momenteel nog steeds twee 
wagentjes, waarvan er eentje in repa-
ratie is. Heen en Weer wil graag uitbrei-
den naar zes wagens, waarvoor dus ook 
meer vrijwillige bestuurders nodig zijn. 
“Nu, in de zomermaanden, is het ta-
melijk rustig”, zegt Cristel, “maar vanaf 
september verwacht ik weer veel meer 
klanten. Ik denk dat Heen en Weer nog 
flink door kan groeien. Het is echt een 
gat in de markt, deze korte, goedkope 
ritjes. En ik geloof dat nog lang niet ie-
dereen weet dat het bestaat.”

Kortom, groeikansen genoeg voor dit 
project. Wie chauffeur wil worden mailt 
naar heenenweer.socialdriver@gmail.
com of belt met initiatiefnemers Mia 
Bouwhuis (06-83 92 22 17) of Titia van 
Grol (06-83 51 47 08). 

Wie zelf een rit nodig heeft belt de 
Heen en Weer-centrale (06-28 18 13 43). 

Peter Schuite

In the picture 
Activiteiten van het Huis van de Wijk, toegelicht door 
vrijwilliger Cristel Prins.

 Cristel Prins (rechts) en collega Brigitte Haffmans, gefotografeerd door Maarten Wesselink

Aanrader Rialto: A Clockwork Orange
[Stanley Kubrick | Groot-Brittannië | 1971 | 136' | Engels gesproken | niet ondertiteld ]

Verfilming van Anthony Burgess' roman 
uit 1962 leidde tot enorme controverses: 
de film zou aanzetten tot kopieergedrag, 
oftewel leiden tot mishandeling, verkrach-
ting en doodslag. De gemoederen liepen 
zo hoog op dat Kubrick in 1972 besloot de 
film in de UK uit de roulatie te halen.

De Londense tiener Alex (Malcolm Mc-
Dowell) vormt samen met drie vrienden 

de Droogs, een buitenissig geklede jeugd-
bende. Extreem gewelddadig gedrag 
vormt de hoofdmoot van het bendebe-
staan. Nadat hij door zijn vrienden is ver-
raden, belandt hij in de bak. De overheid 
besluit hem vervolgens te onderwerpen 
aan een radicale gedragstherapie. 

premièredatum: 5 september

Mistige morgen aan de Amstel.

Foto: Maarten Wesselink


