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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

De plannen voor een 
parkeergarage onder het 
Willibordusplein worden 
begin november in de 
gemeenteraad besproken. De 
besluitvorming is al twee keer 
uitgesteld. Wat is er aan de 
hand en waarom moest de 
garage er überhaupt komen?  

Bij de herinrichting van de Van Wous-
traat verdwijnen er 137 parkeerplekken. 
De parkeerstrook, waar nu overdag voor 
10 cent per uur kan worden geparkeerd, 
maakt in het ontwerp voor de herinrich-
ting plaats voor een breder trottoir met 
laad- en loshavens. Stadsdeelbestuurder 
Slettenhaar (VVD) zocht een oplossing 
voor het verlies van die parkeerplaatsen 
en dacht die te hebben gevonden in de 
aanleg van een parkeergarage. 

Geschikte locatie
De gemeente was al op zoek naar loca-
ties om in de buurt van het centrum een 
aantal ondergrondse parkeergarages te 
bouwen. Slettenhaar en wethouder Lit-
jens (ook VVD) sloegen de handen ineen 

en dachten zo het dreigende parkeer-
probleem in de Van Woustraat samen 
op te lossen. In de buurt was nog maar 
één plek te vinden die niet was bebouwd: 
het Willibrorduspleintje aan de Ceintuur-
baan. Spoed was vereist want het tekort 
aan parkeerplaatsen in de Van Woustraat 
zou snel urgent zijn. 

Waarom moest die 
garage er eigenlijk 
komen? 

Versneld tempo
Al In september 2016 maakte de ge-
meente bekend dat het Willibrordusplein 
was aangewezen als geschikte plek om 
te onderzoeken of er een ondergrondse 
parkeergarage voor 266 auto’s kon wor-
den aangelegd. Voornamelijk bedoeld 
voor bezoekers van de Van Woustraat. In 
versneld tempo ging de gemeente aan de 
slag. 

Protest
Al snel kwam er protest van bewoners, 
die zich afvroegen hoe noodzakelijk die 
garage eigenlijk is. Wachttijd voor een 
parkeervergunning in de buurt bestond 

al niet meer en bovendien waren er in De 
Pijp al twee ondergrondse parkeergara-
ges in aanbouw: bij het Asscherkwartier 
en onder de Boerenwetering. Bovendien 
staan in de buurt parkeergarages gedeel-
telijk leeg of worden zelfs opgeheven. 
Daarnaast is de verwachting dat het par-
ticuliere autobezit drastisch zal afnemen 
door technologische vernieuwingen. 

Ook wethouder Litjens van Verkeer is 
zich daarvan bewust maar zegt nu niets 
te hebben aan technologieën die pas in 
de toekomst kunnen worden toegepast. 

Extra verkeer
De bewoners stelden ook dat een garage 
voor bezoekers van buiten De Pijp extra 
autoverkeer aantrekt. Die auto’s kunnen 
straks de garage bereiken via de Amstel-
dijk. Maar juist die straat is door de ge-
meente bestemd voor autoverkeer tussen 
het centrum en de A2, richting Utrecht. 
Niet handig als daar de doorstroming van 
het verkeer wordt gehinderd door op- en 
afrijdende auto’s richting de garage on-
der het Willibrordusplein.

 
577 auto’s  
Deze zomer kwam D66 opeens met het 
plan om een veel grotere, mechanische 

Bouw parkeergarage onder 
Willibrordusplein nog onzeker

Boven: Het Willibrordusplein. Foto: Maarten Wesselink; onder: Storing bij een mechanische garage; daaronder: Het Willibrordusdwarsstraatje waardoor de auto's zich doorheen moeten persen.  Foto: M.W.

Lees verder op pagina 3
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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 

Voor meer inlichtingen/inschrijven            
bel 06-83571391 

www.bijsimondelooier.nl 

Cursus voor beginners 
Oriëntatiecursus ‘Leer de Bijbel kennen’ aan de          

hand van een PowerPoint presentatie 

Woensdag om 20:30 uur                     
(1x per maand op woensdag) 

Cursus voor gevorderden 
Dinsdag om 19:00 uur                        

(1x per 2 weken op dinsdag) 

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

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

Actenz in samenwerking 
met Fresh Fitness en de Mirandabad:
Samen Fit 40+ en Samen Zwemmen 
Woon jij in Amsterdam Zuid, wil je gaan sporten 
maar kom je er niet aan toe om de eerste stap te 
zetten of weet je niet zo goed welke sport bij jou  
en jouw budget past? Actenz biedt hiervoor 
Samen Fit en Samen Zwemmen aan!

Onder begeleiding van een personal trainer 
of een zweminstructeur en een oefentherapeut 
Mensendieck van Actenz ga je wekelijks aan de 
slag met het verbeteren van je conditie, op jouw 
eigen niveau. Daarnaast krijg je hulp van ons bij het 
zoeken van een sport- of bewegingsactiviteit die bij 
je past, bij een club of vereniging. Tevens is het een 
geschikte plek om leeftijdsgenoten te leren kennen. 

Waar Fresh fitness, Tolstraat 57-59 (De Pijp) 
De Mirandabad, De Mirandalaan 9 (Riverenbuurt) 
Wanneer Fitnes: Wekelijks op dinsdag 11.00-12.00, 
t/m december 2017. Zwemmen: Wekelijks op 
donderdag 9.30-11.00, t/m december 2017. 
Praktische informatie Kosten: € 2,- per keer. 
Informatie en/of aanmelden: Tjerk ter Haar  
Romeny, t.terhaar@actenz.nl  06 12384128 
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In de vorige editie van De Pijp Krant 
stond een oproep waarin buurt-
bewoners en ondernemers werd 
gevraagd naar hun mening over de 
vernieuwde Ferdinand Bolstraat. 
Afgaand op de reacties houdt dit 
gedeelte van de Rode Loper de 
gemoederen flink bezig. 

Zo schrijft Dioni Klute dat de straat er na 
al die jaren van schuttingen mooi uitziet 
maar dat het er ook erg druk is en de 
trambaan eigenlijk in de hele Ferdinand 
Bolstraat enkelspoor zou moeten zijn. 
Daarnaast zijn de opritjes waarover je de 
zijstraten van de Ferdinand Bolstraat in 
fietst te smal en te steil. En waarom heb-
ben ze niet wat meer bomen geplant? 

G. de Wit is helemaal niet blij met de 
nieuwe Ferdinand Bolstraat. Deze bewo-
ner vindt bijvoorbeeld de opheffing van 
de tramhalte bij de Albert Cuypstraat erg 

vervelend en geen verbetering. Het was 
altijd een drukke halte, met veel in- en 
uitstappers. Nu moeten passagiers naar 
de hoek van de Ceintuurbaan lopen of 
naar het Marie Heinekenplein. Ook het en-
kelspoor in de straat kan op weinig bijval 
rekenen, omdat trams uit tegengestelde 
richting op elkaar moeten wachten.

Ingmar Waijenberg is wel enthousiast. 
“Als bewoner vind ik de Rode Loper echt 
fantastisch, eindelijk is het weer een 
mooi winkelgebied. Je kunt er rustig lo-
pen zonder over de fietsen, scooters of 
Canta’s te struikelen. Ik ben erg geluk-
kig met de opzet en rust die het geeft. 
Ik hoop dat het de ondernemers die hier 
zo lang veel last van hebben gehad ook 
goed doet. Wat ik erg jammer vind, is de 
uitwerking van de autovrije zone. De be-
wegwijzering en stoplichten zijn niet erg 
duidelijk. Als ik er zelf niet zou wonen, 
zou ik het niet begrijpen.” 

Ook A. Söentken vindt de Ferdinand Bol-
straat prachtig opgeknapt en nu echt een 
waardig onderdeel van de Rode Loper. 
“De inrichting is simpel en dat maakt het 
ruimtelijk. Geen woud van palen met ver-
keersaanduidingen maar simpele sym-
booltegels en geen fietsenrekken meer, 
gelukkig. Het zitmeubilair op het Picop-
lein is smaakvol en aantrekkelijk. De grij-
ze prullenbakken zijn absoluut een stuk 
mooier dan hun groene voorgangers. De 
kruisende zijstraten zijn afgesloten voor 
auto’s met mooie RVS-palen. Strak en 
simpel, echt heel mooi.” A. vindt het al-
leen jammer dat bewoners en bezoekers 
zo achteloos omgaan met deze zo ge-
wenste vernieuwing. “De ondergrondse 
afvalcontainers worden niet naar be-
horen gebruikt, nog steeds kartonnen 
dozen naast de glascontainer. Ik zie met 
lede ogen hoe een ondernemer aan het 
eind van de zaterdag zijn vuilniszak in 
een zijstraat bij een boom gooit. Dat ding 

ligt er dan te rotten tot maandag. Het 
RVS-paaltje in mijn straat heeft er op de 
kop af drie weken gestaan, voordat het 
kapot gereden werd.” 

“De ingetekende laad- en losplaatsen 
worden bezet door reclameborden van 
ondernemers. Die borden mogen sowie-
so niet worden neergezet, laat staan op 
laad- en losplaatsen. Laden en lossen ge-
beurt nu, net als vroeger, overal en ner-
gens. Fietsen, scooters en motoren staan 
lukraak en overal gestald, behalve in de 
daarvoor bedoelde vakken. Talloze ban-
ken en krukjes van horeca, die bewust uit 
de inrichting werden geweerd, duiken nu 
overal weer op. Zo is de straat nog steeds 

niet goed begaanbaar voor mindervali-
den, scootmobielen en kinderwagens.” 

Wellicht ligt het aan de invulling van 
de winkelpanden: het uitrollen van de 
Rode Loper ging gepaard met een hore-
ca-tsunami. Het publiek komt er om te 
eten en te drinken en vergeet de normale 
omgangsregels in dit gedeelte van de 
Rode Loper. In de buurt wordt het al de 
‘Vreetloper’ genoemd.

Söentkens conclusie: mooie en goed 
gelukte herinrichting, nu snel beginnen 
aan de heropvoeding van de gebruikers 
om de straat ook mooi te houden! 

Willem de Blaauw

garage voor 577 auto’s onder het plein te 
bouwen. Een garage alleen voor buurtbe-
woners met het doel honderden auto’s 
van de straat te halen en de leefbaarheid 
in de buurt te verbeteren. Maar ook dit 
plan is niet zonder nadelen. 

Wachttijd
Bij een mechanische garage wordt de 
auto in een parkeerhuisje gereden. Ver-
volgens zet het mechanische systeem de 
auto op de juiste plek. Wie zijn auto komt 
ophalen moet wel eventjes wachten. En 
dat is nou juist het probleem bij een me-

chanische garage die alleen is bedoeld 
voor buurtbewoners. De kans is groot dat 
er heel wat mensen ’s ochtends op de-
zelfde tijd hun auto komen ophalen. 

Tien parkeerhuisjes
Om de wachttijd te verkorten heb je dus 
meer van die parkeerhuisjes nodig. Bij 
een garage van 577 auto’s misschien wel 
een stuk of tien. Grote kans dat er dan van 
het huidige speel- en sportplein weinig 
overblijft. En het mechanische systeem 
kan ook nog eens gaan haperen. Met het 
volume van 577 auto’s neemt het verkeer 
en de luchtvervuiling rond het plein ook 
nog eens flink toe en moeten al die auto’s 
zich door het smalle Willibrordusdwars-
straatje persen.

 
Vergeten
Nu D66 alleen een parkeergarage wil om 
de leefbaarheid in de buurt te vergroten, 
lijkt ze vergeten waarom die garage er 

eigenlijk moet komen.
 Het is opmerkelijk dat de oorspron-

kelijke reden voor de bouw: het com-
penseren van parkeerplaatsen in de Van 
Woustraat, steeds verder uit het zicht 
verdwijnt. Zijn de politici misschien bang 
of het winkelend publiek de garage wel 
wil gebruiken? Het tarief in de parkeerga-
rage wordt veel hoger dan nu wordt be-
taald (10ct per uur) op de parkeerstrook 
langs de Van Woustraat. 

Geen meerderheid
Begin november wordt het plan van de 
VVD besproken: een ‘gewone’ parkeer-
garage met 266 plaatsen voor bezoekers 
en ook vergunninghouders. Maar D66 en 
SP die samen met de VVD het gemeente-
bestuur vormen willen ieder iets anders. 
D66 geeft de voorkeur aan een mecha-
nische garage en de SP wil parkeerfaci-
liteiten aan de rand van de stad, bij de 
Utrechtsebrug. Er is in de gemeenteraad 

verder nauwelijks steun voor de variant 
van de VVD. De uitkomst van de raadsver-
gadering laat zich niet voorspellen. Even-
min wat er gebeurt als het huidige plan 
niet doorgaat. Vervolgens is het al snel 
kerstvakantie en in het voorjaar zijn er 
gemeenteraadsverkiezingen die zomaar 
kunnen uitlopen op machtsverschuivin-
gen in de gemeenteraad. Wanneer er een 
garage komt, hoe die eruit gaat zien en 
of die er überhaupt komt, is dus nog heel 
onzeker.

Maarten Wesselink

‘Mooi, maar in de buurt wordt het al de Vreetloper genoemd’
Lezersreacties op de vernieuwde Ferdinand Bolstraat

Boven en rechts: artist impressions van het Willibrordusplein na de bouw van de garage.

De vernieuwde Ferdinand Bolstraat. Foto's Maarten Wesselink

Vervolg van pagina 1
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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

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

classic
curl

Tiger 
eye

Blondie 
layers

signature
look

waxx kappers

Boys 
Curls

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

Op jekuntmeer.nl  vind je heel 
veel activiteiten bij jou in de buurt.

Zin om weer

aan de slag te gaan?

leren werken doen hulp
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De bruine kroeg, eens de parel van 
Amsterdam, verdwijnt. Een voor 
een sluiten traditionele café's hun 
deuren. In onze buurt zijn Café 
De Punt bij de Sweelinckpassage 
en Café De Kroeg in de Ferdinand 
Bolstraat al gevallen. Het wachten 
is op de volgende. 

De naar alcohol en nicotine stinkende en 
met ouderwets behang beklede drank-
lokalen maken plaats voor moderne 
bars voor jong en trendy publiek. De 
woordvoerder van Koninklijke Horeca 
Nederland erkent de trend: “Consumen-

ten nemen geen genoegen meer met 
een biertje in het café. Willen kroegen 
overleven, dan moeten ze meegaan met 
de tijd. Denk aan: hapjes, sportwedstrij-
den op een groot scherm of karaoke.”

Cafés met een toekomst hebben, 
volgens de KHN, vaak een thema: ”Rock 
cafés bijvoorbeeld, een sportsbar of een 
Ierse pub.”

Is zijn boodschap overgekomen 
in café De Plakhoek, op het Cornelis 
Troostplein? Met het zicht op uitgela-
ten studenten bij het hippe café aan de 
overkant hebben de stamgasten van 
de Plakhoek een eigen pleziereiland 

gebouwd. In de kroeg toont een groot 
scherm voetbalwedstrijden. Mannen, 
met bier in de hand hangen aan de bar 
en zitten voor de gokkast. De bardame, 
stijlvol opgemaakt, verwelkomt de gas-
ten met een spontane lach en hartelijke 
woorden.

“De bar mag vandaag dan niet te 
druk zijn”, zegt ze, “de omzet is prima. 
Die studenten aan de overkant drinken 
alleen maar sapjes.” Ze spoelt een glas 
en reikt naar een fles whisky: “Hij alleen 
al”, wijst ze naar de stamgast voor de 
gokkast, “drinkt meer dan al die studen-
ten bij elkaar.”

Met een knal zet ze shotglaasjes op 
de bar. “Deze is van het huis”, knipoogt 
ze. De heren verzamelen voor de bar, 
heffen het glas en wensen elkaar geluk 
en gezondheid. Om de beurt worden 
rondjes uitgedeeld. “Weet je wat het 
is”, vertellen de stamgasten aan de bar: 
“Je wordt door iedereen getrakteerd op 
drank. Zo doen we dat hier. Het is een 
en al liefde.”

Ook de verslaggever deelt mee in de 
liefde. Rijkelijk vloeien de borrels over de 
toog. Nieuwe gasten krijgen direct een 
drankje voorgeschoteld. ’Kost niets, die 
shotjes”, lacht de bardame de financiële 

consequenties weg. Met de drank in de 
man, komen de verhalen los. Turbulente 
jeugdverhalen en anekdotes over spor-
tieve ervaringen vullen het dranklokaal. 
Het uitbundige gelach van de klanten 
overtreft bijna het geluid van populaire 
disconummers. Als de studenten hun 
sapjes op hebben, trekken de stamgas-
ten van de Plakhoek nog eens aan de 
bel. De verslaggever gaat ervandoor: de 
borrels hebben er flink ingehakt, vooral 
financieel. Maar hij weet: als je goed-
koop wilt drinken, moet je thuisblijven.

Gillis Kersting

Na acht jaar is Mayra Paula gestopt 
als opbouwwerker van Wijkcentrum 
De Pijp. Sinds 2009 heeft zij vele 
buurtbewoners met raad en daad 
bijgestaan zoals bij het jaarlijkse Na-
zomerfestival in de Albert Cuypstraat 
en de herinrichting van het buurt-
plein in het Hercules Seghers-kwar-
tier. Tijd voor een afscheidsgesprek. 

Het vindt plaats op een bankje voor het 
Wijkcentrum aan de Gerard Doustraat, 
naast een van haar laatste wapenfei-
ten: de naambordjes op de muur bij de 
bloeiende geveltuinen. Dat de buurt 
Mayra na aan het hart ligt, mag blijken 
uit het feit dat ze er al 54 jaar woont. 
Tijdens ons gesprek wordt ze regelma-
tig begroet door voorbijgangers. Dat ze 
stopt met haar werk, maakt geen enkel 
verschil wat haar betrokkenheid betreft. 

Als de geur vanuit de afvalcontainers op 
de stoep een beetje te penetrant begint 
te worden, staat ze op om het draaidek-
sel te sluiten: “Ze hadden gezegd dat 
de geur wel zou meevallen maar deze 
zomer, toen het warm was, viel het niet 
mee. Daar moeten we toch nog wat aan 
doen.”

Wat doet een opbouwwerker eigenlijk? 
“Het is een woord uit de jaren zeventig, 
uit de tijd van de Sociale Akademie”, lacht 
Mayra. “Je helpt mee met het opbouwen 
van een buurt, een gemeenschap. Sa-
men met de mensen die er wonen, zoek 
je uit wat er allemaal mogelijk is.”

Een activiteit waaraan Mayra veel tijd 
heeft besteed, was het Nazomerfestival 
in de Albert Cuypbuurt, het buurtfeest 
dat daar tot 2012 jaarlijks werd gehouden. 

Ze werd er bijgestaan door vele enthou-
siaste vrijwilligers. Mayra: “Je voelt je 
elke keer zo dankbaar dat het toch weer 
is gelukt.” Ook aan het kunstproject in 

de Tellegenbuurt denkt ze met enthou-
siasme terug. “Er was een enquête ge-
houden om te informeren wat de buurt 
met leegstaande winkelpanden wilde. Er 

kwamen heel wat verschillende ideeën 
en veel mensen waren erg enthousiast. 
Dat is ook de crux van dit werk hè, dat 
enthousiasme vasthouden en voeden. 
Tegelijkertijd moet je ook realistisch blij-
ven en eventuele teleurstellingen voor-
komen. Daarom is het goed om vanaf het 
begin bij zo’n project betrokken te zijn. 
Echt het opbouwmoment dus. Voor dit 
werk moet je van goeden huize komen 
om de boel niet te laten ontsporen. Je 
moet als opbouwwerker alles een beetje 
bewaken. Want met ruzie begin je niks.” 
Ze wil aan de buurtbewoner nog wel 
iets meegeven. Mayra: “Ik zou ze wil-
len zeggen: denk niet meteen dat gaat 
toch nooit lukken, daar kan ik toch nooit 
invloed op uitoefenen. Begin maar ge-
woon, je kunt veel meer dan je denkt.”

Tanja de Vette

‘Je kunt veel meer dan je denkt’ 

Bericht uit een bruine kroeg

Foto's van de Facebookpagina van Café De Plakhoek

Mayra Paula. Foto: Maarten Wesselink
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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: za. 18 november 
of vr. 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

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.

STICHTING STEUNFONDS
BUURT- EN JONGERENWERK  
AMSTERDAM 

- fonds voor sociale initiatieven -

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

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

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

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

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

Meer weten over de operatieve behandeling van 
ernstig overgewicht?

Het OLVG, Obesitas Centrum Amsterdam en de Nederlandse Obesitas 
Kliniek organiseren diverse informati ebijeenkomsten 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

19 oktober, 15 november & 12 december
19.00 - 21.00 uur

OLVG, Locatie West
(Voorheen Sint Lucas Andreas Ziekenhuis)

Heeft u nog oude ansichtkaarten 
en/of prentbriefkaarten van  
Nederland in een album of schoenen-
doos? Ik bied u een eerlijke prijs.

Evert Zuiderent
Tel. 020-6470148
e-mail: evertenbea@gmail.com

Bio Alignment yoga, mindful bewegen 
volgens heldere uitleg en instructie tijdens 
een groepsles. 
Effectief werken aan de gezondheid en 
verjonging van je lichaam, Bio Alignment 
is samen met STRESS RELEASE (TREtm) een 
krachtige formule om je beter te voelen!

Lutmastraat 180 a
1073HG  Amsterdam

Positivelifestyle.nl
06 - 348 279 76
natalie@positivelifestyle.nl
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Repair Café
Wat doe je met een kapotte citruspers, 
broodrooster of cd-speler? Niet weg-
gooien, dat is zonde. Niet alleen van 
het geld, maar ook van de (onnodige) 
belasting van het milieu. Een groepje 
handige vrijwilligers staat op de laat-
ste zondag van de maand klaar in het 
Repair Café om kapotte spullen van 
buurtbewoners zoals apparaten, kle-
ding, lampen en meubilair te repareren.

Waar: Voedselbank Amsterdam Zuid, 
Lutmastraat 61A. 
Wanneer: laatste zondag van de maand 
van 12.00 – 16.00 uur.  
Contactpersoon: Anna. Mail: 
Anna@NMTzuid.nl, of bel: 06 20539406. 
Aanmelden: niet verplicht alleen voor 
specifieke problemen.

.

Doe mee met de bloembollenactie 
van Natuur&Milieuteam Zuid. Ok-
tober en november zijn de ideale 
maanden om bollen te planten. In 
de lente word je dan beloond met 
vrolijke kleuren in je straat. 

Voor ondernemers en bewoners
Alle ondernemers in De Pijp en ook de 
bewoners kunnen met korting biobol-
len bestellen en in geveltuinen en/of 
boomtuinen (in je straat) planten. Per 
vijf stuks (Crocus ‘Yellow Mammoth’) 
betaal je 1 euro. Je kunt de bollen opha-
len en contant betalen tot en met don-

derdag 19 oktober van 10.00 tot 17.00 
uur bij Wijkcentrum De Pijp, Gerard 
Doustraat 133, Amsterdam. 

Maximaal 25 bollen per persoon, op 
= op!

Waarom biologisch?
Juist de normale bollenteelt is enorm 
vervuilend. Bloembollen op een schone 
en duurzame manier kweken, heeft 
wel degelijk zin. De bollen die je bij 
Natuur&Milieum Zuid bestelt, zijn 
biologisch. Zonder gif en chemicaliën, 
goed voor mens én bij. Ook zijn het bo-
tanische bollen. Dat betekent dat ze in 

de komende jaren weer opbloeien als je 
ze in de grond laat zitten.

Godenvoer voor vroege bijtjes
Bollen zoals krokussen en hyacinten 
bloeien vroeg in het jaar, als er nog niet 
veel planten in bloei staan en het nog 
koud kan zijn. Voor de bijen is dat goed 
nieuws want in het prille voorjaar is er 
nog maar weinig eten voor ze te vinden.

Vragen en contact: Anna Galenkamp van 
Natuur&Milieuteam Zuid: Anna@NMTzuid.

nl of 06-20539406

Houd je van tuinieren maar heb 
je alleen een dakterras of balkon 
tot je beschikking? Ook dan kun je 
een sier- of moestuin beginnen. 
Natuur&Milieuteam Zuid helpt je 
graag op weg. 

Bloempotten en plantenbakken
Als je een balkontuin wilt aanleggen, 
begin je met het zoeken naar potten en 
bakken. Je kunt allerlei emmers en bak-
ken recyclen. Het is wel belangrijk dat 
het water goed afgevoerd wordt, teveel 
water kan de wortels aantasten door 

zuurstofgebrek. Je maakt simpelweg 
een gat in de bodem of de zijkant van 
de pot. Daar leg je een scherf overheen 
om te voorkomen dat het gat verstopt 
raakt met potgrond. Zet een schaal on-
der de potten, zodat het water niet over 
het balkon loopt.

De aarde: potgrond en compost
Potgrond bestaat voor het grootste 
deel (70-100%) uit turf. Turf houdt 
vocht vast en zorgt voor een goede 
structuur, die hebben planten nodig. 
Maar turf wordt afgegraven in veen-
gebieden die daardoor blijvend be-
schadigd raken en de turf raakt op. Een 
alternatief is cocopeat (cocosvezels), 
dat werkt even goed. In tuinaarde zit 
veel minder of geen turf, maar in veel 
goedkope zakken is vervuilde grond of 
rioolslib verwerkt en soms bevatten ze 
ook afvalproducten uit de intensieve 
veehouderij. Kies daarom liever voor 
biologische tuinaarde. Je kunt er zelf 
potgrond mee maken door er cocopeat, 
compost en een beetje zand door te 
mengen. Compost kun je zelf maken 
met een wormenbak. Op de site van 
Natuur&Milieuteam Zuid staat een in-
structiefilmpje.

Plantkeuze
De plantkeuze hangt af van je type 
balkon of dakterras. Ligt dit op het 
zuiden? Hoeveel uur zonlicht is er per 
dag? Is het er winderig? Valt er regen 
op je balkon? En wil je een eetbare tuin 
of vooral een siertuin? Op buurtboom-

tuin.nl kun je zoeken op bloeitijd, kleur, 
zon- of schaduwminnend, soort bodem 
en of de plant insecten aantrekt. Het is 
een goed idee om bij de plantenkeuze 
rekening te houden met hommels, 
bijen en vlinders. Er wordt onderscheid 
gemaakt tussen waard- en dracht-
planten. Waardplanten zijn de plan-
ten waar insecten eitjes op afzetten. 
Drachtplanten zijn goede nectar- en 
stuifmeelbronnen. Sommige planten 
zijn erg in trek bij insecten, zoals salie 
(salvia) of bijenbrood (phacelia). Tips 
hierover vind je op nmtzuid.nl/pro-
ject/balkontuinieren. Let er wel op dat 
planten bij tuincentra bespoten kunnen 
zijn, wat dodelijk is voor bijen. Biologi-
sche planten, stekjes en zaden kun je 
kopen en ruilen bij het Groen Gemaal 
in het Sarphatipark (open di-za 13-17 
uur), op maandag op de bloemenmarkt 
op het Amstelveld en in de lente op de 
jaarlijkse natuur- en milieumarkt in het 
Sarphatipark.

Balkon sterk genoeg?
Potten met grond en water kunnen 
heel zwaar worden, dus let op dat je je 
balkon niet overbelast. Denk er verder 
aan je balkon of dakterras kindveilig te 
maken. En als je huis gehuurd is van de 
woningbouwvereniging of een particu-
liere eigenaar, vraag dan toestemming 
voor het aanleggen van een dakterras.

Fotoalbum
Op nmtzuid.nl/project/balkontuinie-
ren staat een fotoalbum waaruit je 

inspiratie op kunt doen. Heb jij al een 
mooi balkon en vind je het leuk om 
daar anderen mee te inspireren? Stuur 
je foto’s dan naar Els@NMTZuid.nl, dan 
voegen wij ze toe. Wie weet gaan men-
sen met jouw balkon als voorbeeld aan 
de slag.

Een tuin op je balkon of dakterras

Kortingsactie bloembollen. Nu vijf bollen voor 1 euro!

Repair Café De Pijp: zondag 29 oktober van 12:00-16:00 uur
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Het Danspaleis is een rondreizend theatraal mini-
evenement voor ouderen en iedereen die van swin-
gen houdt. Met een bevlogen PlatenDraaier (PD), 
een rijdend discomeubel, een glimmende dansvloer 
in een feestelijk decor, geïnspireerd op de jaren ’40 en 

’50. Het paleis komt met een roze editie naar d’Oude 
Raai. Locatie: d’Oude Raai, Ferdinand Bolstraat 321 Da-
tum: Donderdag 30 november, Tijd: 17:00 - 19:00 uur, 
En tree: Gratis, Telefoon: 020 673 1666, Meer informatie:  
www.hetdanspaleis.com.

Ben je tussen de vijf en 
negen jaar? Doe dan mee 
aan het Science Camp van 
23 tot 27 oktober op het 
Henrick de Keijserplein 
Meld je aan op https://
www.facebook.com/
thesciencesummercamp/

HET SPOOKJE (4+)

Thijs kan niet slapen, omdat hij 
bang is in het donker. Je weet maar 
nooit wie of wat je in het donker 
tegenkomt! Dan ontmoet hij een 
spookje, dat helemaal niet eng 
blijkt te zijn. Ze worden vriendjes 
en samen gaan ze naar het grote 
kasteel. In het kasteel ligt een klein 
meisje te slapen op een bed van ro-
zen. Het lijkt wel zijn vriendinnetje 
Roosje. Waarom wil ze maar niet 
wakker worden? ma 23 oktober, 15:00 uur | Volwassen: € 8.50 | Jeugd regulier: € 6.50 | Jeugd Stadspas / NSO: € 5.00 

WAAI (1,5-5)

Een poëtische muziektheatervoor-
stelling (LNP) voor iedereen vanaf 
1,5 jaar over het verlangen om te 
vliegen. SOIL ontwikkelde voor 
festival 2Turven Hoog in het kader 
van de Proeftuin het artistieke 
plan voor Waai. Met 'wind' als 
centraal thema is het theatrale ba-
sismateriaal voor de voorstelling 
ontstaan waarin klank, beweging 
en beeld samensmelten.

Vogel droomt van vliegen en probeert van alles om op te kunnen stijgen. maar het wil maar niet lukken. 
Dan ontmoet hij Wind. wo 25 oktober, 11:00 en 15:00 uur | Volwassen: € 8.50 | Jeugd regulier: € 6.50 | Jeugd Stadspas / 
NSO: € 5.00

BUURMAN IN DE NATUUR (5+)

De buurmannen duiken de natuur 
in. Geen mini-moestuin, maar een 
echte wildernis! Ze trekken hun 
tuinbroeken aan, pakken hun tuin-
gereedschap en gaan aan de slag. 
Ze zaaien, ze oogsten, ze scheppen 
en ze harken er vrolijk op los. Sa-
men creëren ze een wereld vol met 
mooie gewassen. Bloemen om aan 
te ruiken, planten om naar te kij-
ken, groenten om van te smullen. 
En natuurlijk een boom om eens lekker in te klimmen, of een tak om aan te slingeren!

De buurmannen kweken niet alleen hun eigen eten, ze recyclen ook alles wat los en vastzit. Natuurlijk gaat 
er weer van alles mis, de natuur laat zich immers niet beteugelen. do 26 oktober, 11:00 en 15:00 uur | Volwassen: € 
8.50 | Jeugd regulier: € 6.50 | Jeugd Stadspas / NSO: € 5.00

OSTADE A'DAM uitgelicht voor kids
Van Ostadestraat 233D

Danspaleis komt met roze editie naar  d’Oude Raai op 30 november

‘De versnelling van de stad’, een programmareeks speciaal voor de buurt, georganiseerd door Ostade A'dam en Wijkcentrum De Pijp 
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De Pijp op donderdagmiddag 12 oktober gezien door Maarten Wesselink
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Horizontaal
 6.  Die trip was geen nachtmerrie. Of toch wel?
 9.  Vliegt in de keuken
 13.  Amerikaanse fraude
 14.  Ruikt naar knoflook aan je voet
 15.  Werpt opnieuw om aan te doen
 19.  Dienst treft geen doel
 21.  Niet van mij
 22.  Vliegt naar de tweede plaats
 25.  Da’s maar een klein deeltje
 27.  Bravourestuk op de dag dat je doctor wordt
Verticaal
 1.  Eerste minister heeft een wijde blik
 2.  Geeft les en maakt een figuur
 3.  Versterker is ouder
 4.  Jongen zingt laag
 5.  Die leren lap wordt na honderd jaar een vogel
 7.  Dieren klinken als een letter
 8.  Winderige reis
 10.  Hondennaam
 11.  Griezelig smal
 12.  Onbekende vlieger
 16.  Militair is echt heel erg meer dan genoeg
 17.  Percentagelijsten 
 18.  Slee achteruit op de zeilboot
 20.  Heel kort licht?
 23.  Ex-verkering is niet binnen 
 24.  Die jongen is agent
 26.  Ik weet ook niet wie dat is

Cryptogram

Stuur of mail uw oplossing  
vóór maandag 13 november naar
• Redactie Pijpkrant, Wijkcentrum De Pijp, 
 Gerard Doustraat 133, 1073 VT Amsterdam,  
 o.v.v. oplossing cryptogram oktober. 
• pijpkrant@wijkcentrumdepijp.nl

Onder de goede inzendingen worden  
2 vrijkaartjes verloot voor Rialto. 

Oplossing cryptogram september: Daniël
Winnaar september: Karin Pellikaan

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

door Rikus Spithorst
Bart in De Pijp

Escobar
Eerste Sweelinckstraat

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)

Huurbescherming

Op 1 juli 2016 is de huurwet ingrijpend 
gewijzigd. Van een van de belangrijk-
ste uitgangspunten in het huurrecht 
- een huurovereenkomst is in princi-
pe altijd voor onbepaalde tijd - werd 
toen afstand gedaan. Tegenwoordig 
is het mogelijk om tijdelijke huurover-
eenkomsten aan te gaan en verhuur-
ders maken daar massaal gebruik van.

De wet geeft aan dat een huurder 
geen huurbescherming heeft als de 
overeenkomst voor maximaal twee 
jaar (vijf jaar als het kamerverhuur be-
treft) wordt aangegaan. De overeen-
komst eindigt dan na afloop van de 
huurperiode. Er is wel een belangrij-

ke voorwaarde: de verhuurder moet 
de huurder tenminste een en maxi-
maal drie maanden vóór het eind van 
de huurovereenkomst schriftelijk aan-
zeggen dat hij daadwerkelijk moet 
vertrekken. Doet de verhuurder dit 
niet, dan ontstaat alsnog een huur-
overeenkomst voor onbepaalde tijd.

Onlangs kwam een huurder op het 
spreekuur met een tijdelijke huur-
overeenkomst die op 1 juli 2016 in 
ging. De overeenkomst was aange-
gaan voor een jaar en zou dus op 1 juli 
2017 eindigen. De huurder was enigs-
zins in paniek, want hij had twee 
weken vóór de afloop van de huur-
periode nog geen vervangende woon-
ruimte gevonden. Gelukkig was er 

geen reden tot zorg: de verhuurder 
was namelijk vergeten de huurder de 
vereiste schriftelijke aanzegging te 
sturen. De huurovereenkomst werd 
dus per 1 juli 2017 voor onbepaalde tijd 
voortgezet en vanaf dat moment gold 
voor deze huurder de volledige huur-
bescherming.

Over een soortgelijke casus was 
het aan de kantonrechter in Amers-
foort om een beslissing te nemen. De 
verhuurder meende dat de huurder 
de woonruimte moest verlaten, om-
dat de looptijd van de tijdelijke huur-
overeenkomst was verstreken. Hij zei 
de huurder per email de vereiste aan-
zegging te hebben verzonden, maar 
de huurder ontkende deze email ooit 

te hebben ontvangen. Omdat de ver-
huurder het tegendeel niet kon be-
wijzen werd de eis van de verhuurder 
(ontruiming van de woonruimte) af-
gewezen.

Als u na 1 juli 2016 een tijdelijke 
huurovereenkomst heeft gekregen, 
loont het de moeite het huurcontract 
goed te (laten) controleren en op te 
letten of de verhuurder u daadwerke-
lijk tijdig het einde van de huurover-
eenkomst aanzegt. Uiteraard kunt u 
bij het Woonspreekuur terecht voor 
meer informatie en advies over tijde-
lijke huurovereenkomsten.

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 
een beroemdheid die in onze wijk 
het levenslicht zag.

I II III IV V VI

Ouderenwooncomplex het Amstelhuis aan de Ceintuurbaan wil de opgeheven tramhalte voor de 

deur terug. Bewoners moeten nu twee- tot driehonderd meter lopen naar de haltes aan de Van 

Woustraat.

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

6 7 II 8

XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

9 10 11 12 XXXX 13

XXXX 14 XXXX XXXX XXXX XXXX I XXXX

15 16 17 18

19 V XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

XXXX XXXX 20 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 21

22 III 23 24 XXXX XXXX

XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 25 26 XXXX

27 IV

XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
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smaragdstraat 1933
De Diamantbuurt, uit de jaren twintig 
van de vorige eeuw, moest een moder-
ne volksbuurt worden. 

Als je er binnenkomt door een van de 
smalle straten of poortjes, dan valt op 
dat de buurt een wat gesloten indruk 
maakt. Maar als je vanaf de Amsteldijk 
de Smaragdstraat ingaat is deze brede 
straat vol licht en ruimte en lijkt eerder 
op een woonerf.

De eerste bewoners kwamen hier 
in 1925. De huizen, gebouwd door 
de socialistische Algemene Woning-
bouwvereniging en ontworpen door 
architect Van Epen, waren bedoeld 
voor arbeiders, maar het waren vooral 
de mensen uit de middenklasse die de 
huren konden opbrengen: ambtenaren, 
diamantwerkers en geschoolde arbei-
ders. Op deze ansichtkaart uit 1933 is te 
zien hoe het er hier voor de oorlog uit-
zag. Auto’s waren een zeldzaamheid en 
op de hoeken van de straat zaten nog 
winkels voor de dagelijkse boodschap-

pen, zoals groenteboer J. Visser, rechts 
bij het zonnescherm, op de hoek met de 
Saffierstraat.

Aangezien de meeste huizen geen 
douche of bad hadden, ging men naar 
het badhuis aan het einde van de straat 
voor een ‘stort’ (douche) of ‘kuip’ (bad). 
De wachttijden liepen in het weekend 
soms wel op tot 3 uur. Mensen kochten 
vaak direct een kaartje als ze uit hun 
werk kwamen en keerden pas weer te-
rug nadat ze thuis hadden gegeten.

Nu, bijna een eeuw later kun je vast-
stellen dat de buurt eigenlijk weinig is 
veranderd. Alle huizen staan er nog, al 
hebben sommige gebouwen, zoals het 
badhuis, een andere functie gekregen. 
Wat wel veranderde is, zijn de bewoners. 
De middenklasse is verdwenen. Tegen-
woordig moet een kwart van de huis-
houdens in de Diamantbuurt rond zien 
te komen van een minimum inkomen. 

Ton van der Tas | Facebook/PrentenVanWeleer
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As ik door De Pijp wandel, realiseer ik mij 
keer op keer weer dat we het qua winkels 
en horeca best goed getroffen hebben. 
Ondanks wat minpuntjes overheersen de 
goede dingen.

Ik betreur het vertrek van die grote par-
fumerie uit de Van Woustraat. Die zaak 
moest dicht omdat een huisjesmelker de 
winkel - die decennia lang een trouwe 
huurder was, ook tijdens de recente eco-
nomische crisis- opeens confronteerde 
met een belachelijk hoge huurprijs. En 

die waterpijptenten, waar zich nogal 
eens criminele activiteiten afspelen, zie 
ik ook liever gaan dan komen.

Maar verder hebben we in onze prach-
tige buurt niets te klagen. Een gevari-
eerd aanbod van horeca: de ouderwetse 
bruine kroeg, waar tegen lage prijzen een 
biertje of een bak slootwater kan worden 
genuttigd. Maar ook zaken als de Coffee 
Company, waar je voor iets meer geld 
koffie van topklasse kan drinken. Voor elk 
wat wils.

Idem qua winkels. De welgestelden kun-
nen naar de specialiteitenzaak, waar bij 
wijze van spreken de zeer verantwoorde 
linksgedraaide vegamaatschappelijke 
tofu aangeschaft kan worden voor de al-
leszins redelijke prijs van 14 euro per ons. 
Maar je kunt natuurlijk ook gewoon naar 
de goedkope supermarkt of de Turk gaan. 
En voor keukenspulletjes is er een ruime 
keuze tussen Blokker en Duikelman. 

Heel jammer dat de ijzerhandel op de 
hoek van de Ceintuurbaan en de Van Wou 
het financieel niet meer kon bolwerken 

en de zaak dus moest sluiten. Voor erg in-
gewikkelde dingen zijn er nog wel andere 
zaken in De Pijp, maar een gewone tube 
plamuur of een zakje schroefjes haal je 
toch het liefste gewoon om de hoek. Fijn 
dat een landelijke doe-het-zelf-keten nu 
een winkel in de buurt heeft geopend in 
de Van Woustraat. Ik loop er graag even 
binnen. 

Ook de komst van die gele supermarkt 
op de Stadhouderskade is een aanwinst. 
Enkele buurtbewoners maakten daar 

bezwaar tegen, maar ik ben voorstander 
van een zo gevarieerd mogelijk winkel-
aanbod en deze zaak is daar beslist een 
aanvulling op.

De binnenstad is inmiddels overspoeld 
met voor bewoners totaal onaantrekke-
lijke Nutella-zaken en meer van dat soort 
onzin. Dat is ons in De Pijp tenminste be-
spaard gebleven. In die prettige weten-
schap loop ik straks de deur uit. 

Tijd voor koffie. 

Column Rikus Spithorst - Winkelvariatie

Sarphatipark, donderdagmiddag 12 oktober. 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 
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, 23 okt, 6 nov
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, Olja Lopushansky, 
  06 55553618
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, Olja Lopushansky,  
 06 55553618
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
20:30-22:00  Vrij Dansen, €4,00 per keer,of 
 10 x voor €30,00, Annechien 
 Cosijn, 06 21598132, 
 annechiencosijn@gmail.com

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  Digitale Huiskamer, GGZ-in 
 Geest/Actenz, 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 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 87776619

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: Suzanne Blokland
Wat: Eenmansbedrijf Organicer, onder 
de paraplu van Makersnetwerk De Pijp

‘Let op de letter c in Organicer,’ zegt Su-
zanne Blokland, wijzend op de naam 
van haar eenmansbedrijf. ‘Dat betekent 
dat ik ‘nice’ ofwel op een aardige ma-
nier te werk ga. Mischien is dat wel het 
belangrijkste onderdeel ervan.’

Suzanne helpt mensen die omko-
men in de chaos, of het nou in hun huis, 
hun hoofd of hun administratie is. Het 
gaat vaak om mensen die na een hefti-
ge gebeurtenis – een verlies, een ziek-
te of een trauma – vereenzamen en 
het overzicht een beetje zijn kwijtge-
raakt. Suzanne: ‘Wat veel voorkomt 
is dat mensen niks meer weg kunnen 
gooien. Ze gaan verzamelen. Niets mag 
de deur uit, ze houden zich overal aan 
vast. Maar dan slibt hun huis dicht. Ze 
vervuilen, maken geen post meer open, 
het balkon groeit vol. Nou moet het wel 
heel erg uit de hand lopen wil de GGD 
ingrijpen. Terwijl het zo goed zou zijn 
als er al eerder iets gebeurd. En daar wil 
ik met Organicer op inspelen.’

Het bijzondere aan deze start-up van 
Suzanne is dat ze werkt onder de vleu-
gels van het Makernetwerk in De Pijp. 
Ze is een jaar geleden begonnen, onbe-
taald, maar met steun van deze organi-

satie. ‘De bedoeling is,’ legt ze uit, ‘dat 
ik nu, na een jaar, een plan maak om 
langzaamaan mijn eigen geld te gaan 
verdienen. Ik kom uit een uitkeringssi-
tuatie en heb dus geen kapitaal en kan, 
met drie kinderen thuis, ook niet full-
time aan de bak. Het Makersnetwerk 
draait de boel om: eerst een tijd werken 
aan je ervaring en je netwerk, en dan, 
als alles begint te lopen, een bedrijfs-
matiger aanpak. Perfect voor mij, want 
zonder die hulp zou ik dit nooit van de 
grond hebben gekregen.’

 Suzanne gelooft rotsvast in het sla-
gen van haar missie. ‘Ik ben gewoon 
heel handig en goed met mensen. Ik 
pak het graag allemaal tegelijk aan. 
Veel mensen kunnen dat niet, en wat 
is er dan logischer om ze daarbij te hel-
pen? Het enige waar ik tegenop zie, is 
de rompslomp van mijn eigen adminis-
tratie als ik helemaal zelfstandig wordt. 
Maar daar huur ik dan gewoon iemand 
voor in!’

N.B.: Suzanne neemt de komende 
tijd even geen nieuwe klanten aan om-
dat ze hard aan haar bedrijfsplan werkt. 
In het nieuwe jaar gaat ze weer op volle 
kracht vooruit. Wie toch alvast meer wil 
weten mag haar altijd bellen: Suzanne 
Blokland, Organicer, 06-15 66 16 30. 

Peter Schuite

In the picture 
Activiteiten van het Huis van de Wijk, toegelicht door 
Suzanne Blokland.

 Suzanne Blokland, gefotografeerd door Peter Schuite

Aanrader Rialto: Desmond en het moerasmonster
[Magnus Carlsson | Zweden | 2006 | 68' | Nederlands gesproken] 

Film en Halloween-workshop
Het varkentje Desmond is dol op sauna’s 
en appelcake. Als Desmond en zijn vrien-
den merken dat er appels en andere spul-
len verdwijnen, denken ze dat het moeras-
monster hierachter zit. Er wordt een val  
 
 
 

 
gebouwd om hem te vangen.

Woensdag 25 oktober. Om 14.00 uur  
Workshop Halloweenspullen maken met 
Igor van Circus Brevis. Daarna om 15.00 uur 
de speelfilm Desmond en het moerasmon-
ster. Samen 8 euro.

Foto: Maarten Wesselink


