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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 de bouw van 
een parkeergarage onder het 
Willibrordusplein gaan door. 
Dat is op 9 november in de 
gemeenteraad besloten. Het 
kwam als een verrassing dat 
de SP met de coalitiegenoten 
VVD en D66 mee stemde. 
Wel eiste de SP dat de Van 
Woustraat wordt afgesloten 
voor doorgaand verkeer. De 
zogenaamde knip in de Van 
Woustraat.

Voor de vergadering begon, leken de 
stemmen geteld. De meerderheid in de 
gemeenteraad had al verklaard geen 
voorstander te zijn van een garage 
onder het Willibrordusplein. Ook van 
de SP, die samen met VVD en D66 in de 
coalitie zit, werd verwacht dat ze tegen 
de garage zou stemmen. Maar tot ont-
steltenis van de omwonenden liep het 
anders.  

Overtuigd
De omwonenden hadden uitgebreid 
met de SP over de bouw van de garage 
gesproken en dachten dat ze de SP had-
den overtuigd. Maar op het allerlaatste 
moment besliste de SP toch anders. 

 Knip
Als voorwaarde stelde de SP dat de Van 
Woustraat tussen Stadhouderskade en 
Ceintuurbaan wordt afgesloten voor 
doorgaand autoverkeer. (de zoge-
naamde knip in de Van Woustraat). 
Ook willen ze een parkeerterrein bij de 
Utrechtsebrug. Daar komt dan een pen-
delbus te rijden die bezoekers richting 
centrum zal vervoeren. Zo wil de SP au-
toverkeer uit het centrum weren. 

De garage mag van de SP pas open 
als het parkeerterrein er is.  

Stadsdeelbestuurder 
Voor Stadsdeelbestuurder Paul Slet-
tenhaar (VVD) pakken de besluiten van 
9 november slecht uit. Hij heeft zich 
ingezet voor het bouwen van de par-
keergarage om het verlies te compen-
seren van de 125 parkeerplaatsen die bij 
de herinrichting van de Van Woustraat 
verdwijnen. 

Van dat compenseren komt echter 
niets terecht. D66 heeft bedongen 
dat alle 266 plekken van de garage 
worden gebruikt om ruimte op straat 
te creëren. Voor iedere plek in de on-
dergrondse garage moet er een par-
keerplek op straat verdwijnen. De 125 
parkeerplaatsen in de Van Woustraat 
doen in de rekensom niet mee. Die 
verdwijnen gewoon en daarmee staat 
Slettenhaar met lege handen tegen-
over zijn achterban die hecht aan par-
keerplaatsen.

 Autoluw
Ook de knip in de Van Woustraat is te-
gen de zin van Slettenhaar. Hij heeft zich 
gedurende zijn hele bestuursperiode 
verzet tegen het autoluw maken van de 
Van Woustraat en daarmee verzette hij 
zich ook tegen het verkeersbeleid van de 
gemeente Amsterdam. Daarin staat dat 
de fietsers en voetgangers bij de herin-
richting van de Van Woustraat voorrang 
moeten krijgen op de auto. Slettenhaar 
(en zijn voorganger en partijgenoot wet-
houder Kreuger) diende plannen in die 
haaks stonden op het beleid van de cen-
trale stad. Daardoor zat er onvoldoende 
schot in de herinchting en uiteindelijk 
heeft de gemeenteraad besloten de re-
gie van de herinrichting naar zich toe te 
trekken. 

Zou een  
heroverweging van 
het besluit een kans 
verdienen? 

Pijnlijk
Dat de SP een knip in de Van Wous-
traat heeft bedongen valt in de buurt 
bij velen in goede aarde. Maar voor de 
omwonenden van de Willibrordusstraat 
is de draai die de SP heeft gemaakt zeer 
pijnlijk. Ze begrijpen best dat je als co-

alitiepartij soms harde keuzes moet 
maken, maar het steekt hen dat de SP ze 
tot het allerlaatste moment in de waan 
heeft gelaten tegen de garage te zijn. Ze 
voelen zich door de SP verraden. 

Juridisch gevecht
De politieke strijd lijkt voor de omwo-
nenden gestreden, maar ze geven zich 
nog niet gewonnen. Ook juridisch kan 
de bouw van de garage nog worden 
aangevochten. Zolang er nog kansen 
liggen blijven de omwonenden vechten 
voor het behoud van het Willibrordus-
plein zoals het er nu uitziet. Het plein 
is de enige plek in de buurt die ruimte 
biedt om te sporten en te spelen en 
het is nog niet zeker wat ervoor terug 
komt. Ook het nieuwe bestemmings-
plan is daar onduidelijk over. Zeker is 
wel dat met de garage het verkeer zal 
toenemen en daarmee ook de lucht-
vervuiling. Bovendien is een jarenlange 
bouwput in de buurt geen prettig voor-
uitzicht. 

Onverteerbaar
De besluitvorming op 9 november is 
volgens de regels van het politieke spel 
verlopen maar het blijft onverteerbaar 
dat er 25 miljoen wordt geïnvesteerd in 
een garage, die een meerderheid van de 
gemeenteraad voor overbodig houdt. 
Ook de wethouder weet dat de parkeer-
garage in de toekomst door maatschap-
pelijke en technische ontwikkelingen 

hoogstwaarschijnlijk niet meer nodig 
is. Er zal een andere bestemming voor 
moeten worden gezocht en de verlie-
zen die daarmee gepaard gaan zullen 
door de gemeenschap moeten worden 
gedragen. 

Heroverweging
Zou een heroverweging van het besluit 
een kans verdienen? Misschien in het 
nieuwe jaar, als door de gemeente-
raadsverkiezingen de politieke verhou-
dingen anders komen te liggen. Of mis-
schien velt een rechter het oordeel dat 
de bouw moet worden afgelast. 

Stuk dichterbij
Zeker is het dat met het besluit van de 
gemeenteraad op donderdag 9 novem-
ber de bouw van de garage onder het 
Willibrordusplein toch een heel stuk 
dichterbij is gekomen. Maar het is pas 
echt zeker als de eerste schop daadwer-
kelijk in de grond gaat. 

Maarten Wesselink

Avondje 
stappen 
in de Pijp?

Groen licht voor bouwplan Willibrordusgarage

Knip in de Van Woustraat
Bij een knip in de Van Woustraat wordt het gedeelte 
van de Van Woustraat tussen de Stadhouderskade en 
de Ceintuurbaan afgesloten voor doorgaand verkeer. 
Bestemmingsverkeer (bewoners, bezoekers, leve-
ranciers en klanten) mag wel van de straat gebruik 
maken. 

(advertentie)

Willibrordusplein gezien vanaf de Ceintuurbaan. Foto: Maarten Wesselink
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thuis in de stad

Wonen en zorg  in De Poort
Een thuis waar u kunt leven zoals u dat wenst. Ook voor revalidatie.

Hugo de Grootkade 18-28, 1052 LS Amsterdam
www.amsta.nl, adviesenplaatsing@amsta.nl. 
Tel: 020 589 00 50

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 

Bijbelcursus voor beginners 
Bijbelcursus ‘De Brug’ maakt u                                          

wegwijs in de Bijbel 

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

Bijbelcursus 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

Boodschappen
 

Klusjes in en om het huis

Tuinonderhoud

Computerhulp

Sociale contacten

Hobby’s en sport

Huisdieren

Taal leren

Vervoer & begeleiding

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

Dé plek voor ondersteuning en 
ontmoeting in Amsterdam Zuid

Buurtgenoten helpen?  

Sluit je aan  

als vrijwilliger! 



DECEMBER 2017 3

Als je bewoners wilt helpen met 
het besparen van energie kun je 
je aanmelden als energiecoach bij 
Stichting !WOON. Tijdens een huis-
bezoek geef je bespaartips en naar 
aanleiding van het gas- of stroom-
verbruik geef je advies en bied je 

gratis spaarproducten aan, zoals 
een waterbesparende douchekop.

Training
Als je energiecoach wilt worden, krijg je 
van Stichting !WOON een gedegen trai-
ning. De opleiding omvat drie dagdelen 
en is voor een deel theorie en een deel 
praktijk. Aan bod komen onder andere het 
geven van advies en tips voor praktisch 
woongedrag, de keuze voor een ener-
gieleverancier, het nut van diverse be-
spaarproducten, het signaleren van ener-

gieslurpende apparaten en het begrijpen 
van de energierekening. Daarnaast komen 
de werking van bespaarproducten, ener-
giebesparende woningverbeteringen, het 
belang van ventilatie, de energiecoach-
app op een tablet en het oefenen van een 
huisbezoek aan bod. Aan het einde van 
de training wordt het certificaat Energie-
coach Wonen uitgereikt.

Energiecoach bij Stichting !WOON
Stichting !WOON is een onafhankelijke, 
buurtgerichte organisatie waar bewo-

ners met al hun vragen over wonen 
terecht kunnen. Bij de verschillende 
projecten, van de Wooncoach tot de 
Woningnet-spreekuren, werken gemo-
tiveerde vrijwilligers. De energiecoach-
teams komen meerdere keren per jaar 
bij elkaar om ervaringen uit te wisselen 
en van elkaar te leren. Tijdens de (the-
ma)bijeenkomsten maak je onder het 
genot van een drankje kennis met de 
andere energiecoaches.

Is dit iets voor jou? 

Neem dan contact op met Stichting !WOON 
via energie@wooninfo.nl of via 

telefoon 020- 5230180.

De acties van Werkgroep De Schone 
Pijp die dit jaar werden ondernomen, 
zijn opgevallen bij zowel bewoners en 
ondernemers als bij de gemeente. De 
werkgroep treft elkaar maandelijks 
in Wijkcentrum De Pijp aan de Gerard 
Doustraat 133.

Bewoner of ondernemer, iedereen is 
van harte welkom om mee te denken 
of aan acties mee te doen. Freddy 
Wissink, vrijwilliger van De Schone 
Pijp vertelt.

Hoe voorkom je dat afval door de straten 
waait en hoe wordt met afval omgegaan, 
nu bijna overal in De Pijp ondergrondse 
containers zijn geplaatst? Zijn het er wel 
genoeg en worden ze ook goed schoon 
gehouden? Waar kan het beter? Functi-
oneren de sensoren wel die in de onder-
grondse containers en afvalbakken zijn 
aangebracht? En is duidelijk hoe grof vuil 
moet worden aangeboden? Dat willen we 
als werkgroep van bewoners horen. 

Flyers
Het afgelopen jaar hebben we aan be-
woners en ondernemers flyers uitge-
deeld met uitleg over het aanbieden van 

afval. We hebben acties gehouden bij 
supermarkten en zijn in gesprek gegaan 
met bewoners over het schoon houden 
van de eigen omgeving. Ook hebben we 
afvalgrijpers, bezems en andere spullen 
gratis uitgedeeld. Dat werkte aansteke-
lijk, veel mensen maken hun woonom-
geving nu met plezier schoon.

 Bierviltjes met ons logo hebben we 
uitgedeeld bij lokale horecabedrijven 
(met dank aan een bierbrouwer in De 
Pijp). De afvalbakken die bij onderne-
mers voor de deur staan hebben we 
voorzien van nieuwe zeiltjes met ons 
logo. Zo worden ook de ondernemers bij 
een schone Pijp betrokken. 

Verder heeft de werkgroep in april 
deelgenomen aan de Natuur& Milieu-
markt bij het Groen Gemaal in het Sarp-
hatipark. 

Adoptie
Door bewoners zijn ondergrondse vuil-
containers geadopteerd. Ze houden ook 
meteen de omgeving rond de containers 
schoon en hebben direct contact met de 
gemeente als er iets niet goed gaat. We 
zien ook graag dat ze mensen aanspre-
ken die zich niet aan de regels houden.

Twee mannen van de reiniging lopen 

nu regelmatig met hun handkar door de 
buurt om overal afval op te ruimen en 
ook zij spreken mensen aan. 

In samenwerking met de gemeente 
zijn we een project aan het voorberei-
den waarbij het bedrijfsafval door zo 
min mogelijk afvalinzamelaars wordt 
opgehaald en er minder bedrijfsafval-
wagens door de smalle straten van De 
Pijp rijden. Niet eenvoudig, omdat het 
hier gaat om de vrije markt. 

De Noord Pijp is dankzij onze werk-
groep een pilot- en experimenteerge-
bied en daarmee een voorbeeld voor de 
rest van de stad. Op deelonderwerpen 
wordt onder meer meegekeken door 
studenten van de Hogeschool van Am-
sterdam. 

Er wordt ook volop gewerkt aan de 
opzet van een soort afvalwinkel, waar 
men spullen kan inleveren die aanmer-
king komen voor hergebruik. Want hoe 
minder afval in welke vorm dan ook, 
hoe beter, dat is één van de doelen van 
Actieplan De Schone Pijp. 

Mee doen, meer  informatie over 
De Schone Pijp?  

Mail Germaine Princen
g.princen@wijkcentrumde pijp.nl

‘Wilt u ook een fijne, veilige en schone 
Frans Hals Buurt?’ Deze woorden 
stonden op een flyer die in de buurt 
was verspreid. Het was ook een 
uitnodiging om op 6 november in het 
Wijkcentrum De Pijp mee te komen 
praten over het plan van het Buurtco-
mité Boerenweteringbuurtgarage om 
alle 600 parkeerplaatsen in de straten 
van de Frans Halsbuurt op te heffen 
als de garage in de Boerenwetering 
klaar is. En niet slechts 275 plaatsen 
zoals nu nog is gepland.

Met de komst van de garage onder de 
Boerenwetering komen er vanaf het 
voorjaar 2018 in de Frans Halsbuurt 600 
parkeerplaatsen bij. Die ondergrondse 
parkeerplaatsen zijn grotendeels be-
doeld voor bewoners. In het al vastge-
stelde herinrichtingsplan voor de Frans 
Halsbuurt staat dat ‘in ruil hiervoor’ 275 
parkeerplekken uit de straten zullen ver-
dwijnen. Het buurtcomité vreest dat de 

resterende 325 parkeerplaatsen op straat 
voornamelijk zullen worden gebruikt 
door (horeca)bezoekers. Want bewoners 
in De Pijp zullen er minder gebruik van 
maken, gezien het feit dat het auto-
bezit in De Pijp afneemt. Waarom dan 
niet alle 600 parkeerplaatsen opheffen 
als er ondergronds 600 bijkomen? Dan 
ontstaat er veel meer ruimte op straat 
om bredere stoepen aan te leggen, fiet-
senrekken te plaatsen en meer groen te 
realiseren. De flyeractie bleek te hebben 
gewerkt; er meldden zich op 6 november 
24 buurtbewoners bij het Wijkcentrum. 

Tijdens de bijeenkomst deed Bouwe 
Olij, namens het Buurtcomité Boeren-
weteringgarage, allereerst verslag van 
de eerste bijeenkomst in juni, waar de 
aanwezigen zich achter de plannen van 
het comité hadden geschaard. Gesterkt 
door deze steunbetuiging ging het 
buurtcomité in de vijf maanden daarna 
verder aan de slag. Naast de flyeractie, 

werd bij verschillende winkeliers een 
handtekeningenlijst neergelegd voor 
buurtbewoners die het initiatief onder-
steunen. Ook ging het buurtcomité in 
overleg met vertegenwoordigers van 
politieke partijen. Niet onbelangrijk, nu 
binnen de Amsterdamse politiek een 
kentering merkbaar is met betrekking 
tot autobezit. Steeds meer politieke par-
tijen spreken zich uit voor het uitgangs-
punt: evenveel auto’s van straat als er 
in een parkeergarage bijkomen, zelfs 
de VVD heeft het in zijn verkiezings-
programma staan. Met de gemeente-
raadsverkiezingen van 21 maart 2018 op 
komst, hoopt het Buurtcomité dan ook 
dat het herinrichtingsplan aan dit uit-
gangspunt wordt aangepast. 

In het Wijkcentrum vlogen al veel 
enthousiaste ideeën over tafel over hoe 
de buurt er straks zonder auto’s uit zou 
kunnen zien. De comitéleden moes-
ten het enthousiasme zelfs een beetje 

temperen, omdat het plan natuurlijk 
eerst nog door de politiek moet worden 
overgenomen. Bovendien, zo merkte 
een van de aanwezigen terecht op, is 
het een illusie te denken dat ook alle 
andere buurtbewoners er automatisch 
positief tegenover zullen staan. Ook 
over het informeren van deze mensen, 
bleken echter genoeg ideeën te bestaan; 
een online petitie bijvoorbeeld, of korte 
(You Tube-) filmpjes met interviews met 
voor- en tegenstanders. Een aantal aan-
wezigen besloot zelfs ter plekke al met 
de uitwerking van deze ideeën aan de 
slag te willen gaan. De Buurtcomité-
leden beloofden op hun beurt dat zij 
de politieke partijen zullen vragen zich 
hard te maken het herinrichtingsplan 
voor de Frans Halsbuurt aan te passen 
en te transformeren tot een parkeervrije 
buurt. Wordt vervolgd: in januari 2018 is 
de volgende bijeenkomst. 

Tanja de Vette

Naschrift 
Bouwe Olij over het onverwachte groene 
licht dat de gemeente op 9 november 
voor de bouw van de Willibrordusgarage 
gaf: 

“Een onbegrijpelijk, overbodig en onver-
antwoord besluit. Er is geen behoefte in 
de buurt aan een peperdure ondergrond-
se garage. Het autobezit in de buurt daalt. 
Blijkt ook uit feit dat er geen wachtlijst 
meer is voor een parkeervergunning in 
de Noord-Pijp. Onverantwoord om zoveel 
belastinggeld (50 miljoen in 30 jaar)* uit 
te geven om een paar auto's op te ber-
gen.”

* investering 25 miljoen. Is 100.000 per parkeer-

plaats. Jaarlijks tekort door rente, aflossing en 

exploitatie is 1,6 miljoen per jaar. Over 30 jaar is 

dat ca. 50 miljoen

Even fruit 
halen op 
de Cuyp?

Frans Halsbuurt parkeervrij? Verslag van een buurtvergadering

Energie-
coaches
gezocht

(advertentie)

Hoe schoon is De Pijp op dit moment?

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

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
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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

Wat kan Havik Administratie 
voor u betekenen?

Wilt u gebruik maken van deze diensten, neem 
dan contact met mij op!

E-mail: yhavik@havik-administratie.nl
Telefoon: 06-42732275
1e Jacob van Campenstraat 15-1R
1072 BB, Amsterdam

• Het voeren van uw gehele administratie 
en de daarbij horende belastingaangiften 
per kwartaal.

• Betaalbare dienstverlening.
• Maatwerk gericht op uw bedrijf.
• Op elk tijdstip van het jaar een analyse of 

een rapportage leveren van uw bedrijf.

‘Havik Administratie verleent 
diensten waar uw bedrijf tijd en geld 

mee kan besparen!’

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

Al voor 30 euro 
in deze krant?

mail naar 
q.voorn@wijkcentrumdepijp.nl
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Bij binnenkomst is het rustig in de Sign 
Language Bar. Barista Mireille maakt het 
koffieparaat schoon, de enige twee gas-
ten voeren een gesprek op beschaafde 
toon. In de bar hangt een vredige sfeer. 

Zou er in Amsterdam dan toch een plek 
zijn waar je meer dan vijf minuten geen 
lawaai om je heen hebt? Schreeuwen naar 
de ober heeft in deze koffiebar geen en-
kele zin: het personeel is doof. In de Sign 

Language Bar gaat de communicatie via 
gebarentaal. De gast drukt op het touchs-
creen aan de bar en ziet in een kort film-
pje hoe hij met gebaren zijn bestelling 
kan plaatsen. Voor een cappuccino maakt 

hij met beide handen een voorwaartse 
beweging langs de oren, alsof hij een bal 
ingooit. Liever een kopje thee? Dan houdt 
een hand een denkbeeldig kopje vast, ter-
wijl de ander het zakje erin doopt.

Duidelijke taal voor barista Mireille. Zij 
kent gebarentaal al vanaf haar jeugd en 
vindt het inmiddels gemakkelijker dan 
praten: “Het is prettig dat mijn collega‘s 
doof zijn, we begrijpen elkaar.” Een bar 
met dove barista‘s is volgens haar een 
goed initiatief. Het mag alleen wel wat 
drukker worden: “Misschien is het de 
locatie: in de binnenstad, tussen de win-
kels, zou je meer mensen trekken.” 

Opeens loopt de tent vol. Studenten 
komen de bar binnen en bestellen als 
geroutineerde gebarentaalbeoefenaars 
cappuccino en een dubbele espresso. 
Wanneer ze plaatsnemen aan het raam, 
doorbreken ze de rust met luidruchtige 
gesprekken. De vijf minuten van stilte 

zijn voorbij. Alleen Mirelle heeft er geen 
last van. “Met mijn gehoorapparaat kan 
ik beter horen, maar ik laat hem thuis. ”Ze 
lacht de verbazing weg: ”Het gehoorap-
paraat geeft me hoofdpijn en ik vind het 
soms beter zo. Doof zijn, in mijn eigen 
wereld.”

Gillis Kersting

Sign Language Bar, Amsteldijk 52
di - vr: 8:30 - 1600; za - zo: 10:00 - 16:00

”Het gaat me niet om hoeveel. Als 
iemand zegt: ik heb tienduizend 
kaarten, dan betekent dat niets voor 
mij. Liever honderd heel mooie dan 
duizend iets mindere.” Ton van der Tas 
is als ansichtkaarten-verzamelaar een 
fijnproever. Zijn verzameling gaat ex-
clusief over De Pijp, en in dit nummer 
van de Pijp Krant staat zijn vijftigste 
en laatste aflevering van zijn rubriek 
‘Prenten van Weleer‘, die hij sinds 
2010 voor De Pijp Krant schreef. Zijn 
vijftigste en laatste aflevering staat 
op pagina 11.

”Kijk eens achter je,” zegt Ton. Er valt veel 
te zien in de gezellige woonkamer met 

uitzicht op het Van der Helstplein, maar 
hij wijst op een oude ingelijste foto. ”Die 
is ongeveer genomen vanaf het Amstel-
hotel; je kijkt over de rivier en ziet daar 
het Paleis voor Volksvlijt, waar nu de 
Nederlandse Bank staat – maar veel in-
teressanter: links zie je de molens van de 
Zaagmolensloot. Geweldig toch? Dat is 
nu de Albert Cuyp. De Pijp. Maar De Pijp 
als wijk bestond nog niet.”

Deze foto, vertelt Ton, is van nét voor 
de ansichtkaartenrage, die eind negen-
tiende eeuw losbarstte. ”Toen bestond 
De Pijp al wél en werden er straatscenes 
op ansichtkaarten verbeeld. Die kaar-
ten werden niet verkocht aan toeris-
ten, maar aan de bewoners zelf, die zo 

hun straat konden laten zien aan verre 
vrienden en familie. Daarom werd bijna 
iedere straat en elke winkelrij vereeu-
wigd. Het liefst met zo‘n hele sliert kin-
deren erop, zodat hun ouders die kaart 
ook wel wilden hebben. Overal doken 
kleine, lokale uitgeverijtjes op, de nieu-
we mode. Pas veel later, vanaf de jaren 
zestig, zie je dat de kaartenuitgevers 
zich op de toeristen gingen richten en 
werd vooral het centrum van de stad op 
kaarten gezet.”

Ton van der Tas rolde in de ansichten door 
zijn vader. ”Nog niet zo vreselijk lang 
geleden, in 2009. Hij had een mooie ver-
zameling, maar wilde zich helemaal op 
Zoetermeer gaan richten, waar hij woont. 
Ik kreeg de albums met de overige kaar-
ten, waaronder veel van Amsterdam. Het 
leek me leuk om te gaan verzamelen, 
maar Amsterdam is een veel te groot on-
derwerp, daar is veel te veel van. Ook Am-
sterdam Zuid bleek te veel, en zo heb ik 
me beperkt tot De Pijp. Dat is te overzien. 
Ik ben er meteen vol in gedoken. Overal 
gezocht, natuurlijk ook op beurzen en bij 
handelaren. Ik ben gek op geschiedenis 
en dat gaat prachtig samen met die an-
sichten. Door naar die straatbeelden te 
kijken, kan ik me helemaal voorstellen 
hoe mensen toen leefden.”

Een vriendin raadde in 2010 aan om eens 

met De Pijp Krant te gaan praten, want 
zoveel fraais moest natuurlijk gedeeld 
worden met de bewoners van de wijk. 
Ton: ”Zo ben ik begonnen met Prenten 
van Weleer. Steeds een kaart en een uit-
leg over wat erop te zien is. Dat kostte 
enorm veel speurwerk in het Gemeen-
tearchief, in boeken en op het internet. 
Welke winkelier zat precies waar? Wat 
was er nog niet of niet meer te zien en 
wat wel? Geweldig fijn om te doen. Ik 
heb De Pijp door en door leren kennen.”

Toch stopt hij er nu mee. ”Niet met 
verzamelen hoor, maar ik heb het gevoel 
dat ik na vijftig afleveringen mijn verhaal 
over de wijk wel heb verteld. Ik heb er 
veel tijd ingestoken, en die tijd ga ik nu 
gebruiken voor wat anders. Er is zoveel 
moois en interessants in de wereld, in de 
kunst, de geschiedenis, de stad Amster-
dam. Het is mooi zo.”

En wat helemaal mooi is, is het boek dat 
deze maand verschijnt, met alle afleve-
ringen van Prenten van Weleer nog eens 
op een rij. ”Ik heb de verhalen die ik al 
die jaren schreef nog eens flink bewerkt, 
want eerlijk gezegd was ik vooral over de 
vroegste afleveringen niet meer zo tevre-
den. Ik heb er sindsdien zoveel nieuwe 
dingen bijgeleerd en ik ben beter gaan 
schrijven. Maar de ansichten zijn precies 
dezelfde. Bijna de hele Pijp staat erin, al 
zijn er – frustrerend genoeg – straten 

waar ik nog nooit een kaart van ben te-
gen gekomen. Het boek geeft, denk ik, 
een tamelijk compleet beeld van De Pijp 
in vroeger dagen. Ik hoop dat veel men-
sen er plezier aan zullen beleven.”

Het is inderdaad een indrukwekkend 
boek geworden, uitgegeven in eigen 
beheer en vormgegeven door scheidend 
Pijp Krant-hoofdredacteur Gert Meije-
rink. Het is te koop.

Peter Schuite

Hoe kunt u het boek ‘Prenten van 
Weleer’ (kosten €12,50) bestellen?

	Woont u in De Pijp, stuur dan een mail 
met uw adresgegevens naar  
amvandertas@gmail.com. Na het 
voldoen van een betalingsverzoek per 
bank, komt Ton het boek persoonlijk 
bij u thuis bezorgen.  

	Woont u buiten De Pijp, stuur dan ook
een mail met uw adresgegevens naar 
amvandertas@gmail.com. U hoort dan 
van Ton wat de verzendkosten zijn en 
krijgt u na betaling het boek via de 
post thuis bezorgd. 

Bekijk ook www.facebook.com/ 
PrentenVanWeleerAmsterdamDePijp

Koffietje 
in de Pijp?

Afscheidsinterview met Ton van der Tas
Afscheid van zijn rubriek ‘Prenten van Weleer‘... maar niet zonder een prachtig boek met alle afleveringen!

13 14

Weinig buurtbewoners zullen deze molen nog in het echt hebben 
gezien.

Molen ‘De Zwaan’ stamt uit 1783 en deed dienst als snuif- en tabaks-
molen. Hier werden de tabaksbladeren gemalen zodat het gesnoven 
kon worden. Toen deze manier van tabak gebruiken niet meer zo 
populair was, veranderde de functie van de molen. Het werd een 
korenmolen en kreeg de naam ‘De Duif’.

De molen stond aan het Verwerspad (de huidige Tolstraat) in een 
landelijk gebied van boeren en tuinders. Hij moet ergens tussen het 
huidige Henrick de Keijserplein en het Van der Helstplein hebben 
gestaan.

Rond 1890 werd de molen onttakeld en bleef alleen het stenen 
onderstuk staan. Het werd een woonplek en ontmoetingsplaats voor 
kunstenaars, zoals Lizzy Ansingh, Arthur van Schendel en Piet Mondri-
aan. Zij noemden het ‘de molen zonder wieken’. De molen, gesitueerd 
aan de rand van de stad, trok ook andere vrijgevochten lieden aan, 
zoals zigeuners. Zo werden de in vodden handelende armoedzaaiers, 
stoelenmatters en ketellappers meestal genoemd. Op deze kaart zien 
we zigeunerkinderen spelen bij de molen en hun woonwagen. De 
molen stond toen bij veel mensen bekend als de ‘Lompenmolen’.

Rond 1915 zal de molen zijn afgebroken en verdween het landelijke 
karakter van dit gebied voorgoed door de komst van de stadsuit-
breidingen. De Pijp verloor hiermee wel een fraai stukje historisch 
erfgoed. 

Al in 1867 liet Gerardus Adriaan Heineken op deze plek zijn bierbrouwerij bouwen, net buiten de stadswallen aan de Buitensingel.
Het bedrijf stond toen midden tussen de weilanden. De Stadhouderskade moest nog worden aangelegd en De Pijp moest nog gebouwd worden.
Eerst hield de brouwerij nog vast aan de bestaande naam ‘De Hooybergh’, maar na een paar jaar kreeg het de naam van de nieuwe eigenaar.
Op deze kaart van rond 1900 zien we op de achtergrond de gebouwen van de Heineken brouwerij met van links naar rechts de mouterij, het machine- 

en ketelhuis en de brouwerij. Helemaal rechts, op de hoek met de Ferdinand Bolstraat, stond het kantoorgebouw. Geen van deze gebouwen staat er 
nog.

Het bier van Heineken was al snel een groot succes en uitbreiding liet niet lang op zich wachten. Eerst werd een deel van de achterliggende Jacob van 
Campenstraat gekocht en later kwamen er ook brouwerijen in Den Bosch en Zoeterwoude.

In 1988 stopte Heineken met bier brouwen aan de Stadhouderskade en moesten de Pijpbewoners het zonder de vertrouwde moutlucht doen, die vaak 
boven de buurt hing. De brouwerij werd omgebouwd tot museum en erachter kwam een plein met woningen en winkels, genoemd naar kunstenares 
Marie Heineken, een nicht van de oprichter.

stadhouderskade 1902

de lompenmolen rond 1910 

19 20

De prentbriefkaart was rond het jaar 1900 wat whatsapp of sms nu is: een nieuwe manier om elkaar snel een kort bericht te sturen. De afzender van 
deze kaart had zelfs aan twee letters genoeg om zijn boodschap over te brengen aan zijn geliefde in Haarlem. Op 31 december 1902 schrijft hij ZN op de 
voorzijde van deze kaart: Zalig Nieuwjaar!

We zien het begin van de Amsteldijk, ooit aangelegd om het polderlandschap tegen de rivier de Amstel te beschermen. De paardentram rijdt lang-
zaam naar zijn eindhalte bij de Rustenburgerstraat en voorbijgangers poseren in alle rust midden op straat, met of zonder kar.

Links de herenhuizen met hun grote verscheidenheid aan architectuur. In het hoekpand met het opvallende torentje bij de Tweede Jan van der 
Heijdenstraat zat het Amstel Badhuis. In tegenstelling tot de latere volksbadhuizen was dit geen plek voor de gewone man. Hier kwam de chique clien-
tele, die tussen het baden door kon genieten van het uitzicht over de Amstel.  Het is dezelfde plek waar eeuwenlang de bekende herberg De Beerebijt 
stond. De Beerebijt was er al toen rijke Amsterdammers langs de Amstel hun buitenverblijven hadden  en Rembrandt het leven langs de rivier in zijn 
tekeningen vastlegde.

Zo’n herberg was een geliefde plek om een glas te drinken, een pijp te roken en even weg te zijn uit de stad. Men genoot van het groene polderland-
schap en keek naar de trekschuiten die hiervandaan vertrokken naar Utrecht, Delft en Den Haag. De trekschuit werd voortgetrokken door een paard en 
was een populair vervoersmiddel. Het ging net iets sneller dan lopen. Utrecht werd bereikt na een reis van 6 a 7 uur.

In de 19e eeuw was herberg De Beerebijt een populaire plek voor de kunstenaars en schrijvers van de Tachtigers. Dichter Willem Kloos noemt de plek 
in een van zijn verzen: “Ach Amsterdam, zucht hij, daar is beschaving: Caves, Bodega, Beerebijt en Pschorr, daar krijgt mijn jeugdig begeerend hart 
laving”.  

Rond het jaar 1870 wordt begonnen met de aanleg van de eerste straten in De Pijp. Dit waren de Jacob van Campenstraat, Daniel Stalpertstraat, Ferdi-
nand Bolstraat en de Frans Halsstraat, alle gelegen ten noorden van de Zaagmolensloot (de huidige Albert Cuypstraat).

Aan dit gemeentelijk uitbreidingsplan, dat aanvankelijk ruim van opzet was, werden al snel twee straten toegevoegd: de Quellijnstraat en de Saenre-
damstraat. De straten werden daardoor smaller, maar er konden zo wel meer en goedkopere woningen worden gebouwd en daar was op dat moment 
veel vraag naar.

Op deze kaart van rond 1900 staan we midden in dit oude stukje Pijp. We kijken de Frans Halsstraat in richting de Stadhouderskade, tussen de Daniel 
Stalpert- en de Quellijnstraat. Aan de linkerkant zien we een paar winkeltjes, zoals de drogisterij van de heer Postma op nummer 48. Links daarvan bij 
het grote raam is nu de huisartspraktijk van Geert Mulder. Opvallend is de huisnummering, die hier verspringt van 48 naar 60. De reden weet ik niet, het 
was 100 jaar geleden ook al zo. 

In de buurt woonden veel handarbeiders en middenstanders. De huur van een etagewoning bedroeg in die tijd rond de vier gulden per week. Dat was 
voor arbeiders heel wat geld. Daarom verhuurden huiseigenaren vaak woningen per kamer of ze splitsten een etage in voor en achter. Ook huurders 
gingen kamers onderverhuren. Studenten en kunstenaars maakten daar gretig gebruik van. Ook veel prostituees huurden een kamer in De Pijp om hun 
klanten te ontvangen. Een gemeentelijk onderzoek uit 1896 wees uit dat er in de Gerard Doubuurt meer dan 300 prostituees woonden. Buurt YY, zoals 
De Pijp toen nog werd genoemd, was een echte rosse buurt met een bruisend nachtleven. Zo was in de Quellijnstraat op nummer 40 de bierkelder van 
de beruchte Jannetje Struik. Veel vrouwen van lichte zeden pikten hier hun klanten op. In dezelfde straat op nummer 64 zat de nachtclub van Eduard 
Jacobs, de eerste cabartier van Nederland. Zijn liedjes gingen vaak over de prostitutie in Buurt YY: “Als zij dan thuis kwam met het geld, sprak moeder, 
als ze ‘t had geteld: vroeger deed ik het en nou jij, in buurt YY”. 

amsteldijk 1902 frans halsstraat 1902geschiedenis van de pijp (amsterdam) 
in 50 oude ansichtkaarten

prenten van weleerprenten van weleer

ton van der tas

Prenten van Weleer. Geschiedenis van De Pijp (Amsterdam) in 50 oude ansichtkaarten. Formaat: 21 x 21 cm, aantal pagina's: 64, oplage: 150. Links: de cover, rechts twee spreads uit het boek.

Ton van der Tas. Foto: Maarten Wesselink

Een cappuccino in stilte

Links: Barista in de Sign Language Bar. Foto: Maarten Wesselink; rechts: Het bestellen van een cappuccino in gebarentaal op een Youtube-filmpje 

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

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: vr. 15 december 
en za. 27 januari a.s.

« 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.

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

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

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

Woont u in De Pijp en wilt u graag zonnepanelen op uw dak? Op 12 december om 19.30 
is een informatiebijeenkomst voor VvE’s en huurders van corporatiewoningen. Een 
initiatief van bewoners, samen met !Woon. Wilt u komen? Stuur dan een mail naar 
matty@amorion.nl. Meer informatie: www.amsterdam.nl/de-pijp.

12 december: Zonnepanelen IN De Pijp

Al voor 30 euro 
in deze krant?

mail naar 
q.voorn@wijkcentrumdepijp.nl

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

Social driver Horst bij ‘zijn’ elektrische HeenenWeer wagen. Foto: Maarten Wesselink

Stichting HeenenWeer brengt buurtbewoners die geen 
korte afstanden meer kunnen lopen door De Pijp en de 
Rivierenbuurt. We doen dit met vrijwillige chauffeurs en 
elektrische invalidenauto’s. Vanaf mei hebben we al 780 
ritjes gemaakt,waarmee we buurtgenoten weer deel 
laten uitmaken van hun eigen woonomgeving. 

Om in 2018 minstens 1500 ritjes te kunnen realiseren 
hebben we een bedrag van € 7.500 nodig. Wij vragen een 
eigen bijdrage van € 1 per ritje en dat is natuurlijk niet 
kostendekkend en subsidie krijgen we niet. We willen 
de eigen bijdrage ook niet verhogen omdat iedereen 
nu gebruik kan maken van de HeenenWeer, zelfs van 
meerdere ritjes per dag. Voor de aanschaf van autootjes 
hebben wij aanvragen liggen bij diverse fondsen. Deze 
fondsen geven enkel geld voor aanschaf van materiaal 
maar niet voor de exploitatie. Vandaar onze crowdfun-
dingsactie. Doe mee!

 
Kijk op onze website: www.stichtingheenenweer.nl. Via de 
crowdfundingsknop kom je op de site van onze actie.

Help HeenenWeer. Doe mee aan de crowdfundingsactie



DECEMBER 2017 7

De meesten fietsers 
parkeren dan hier

Kerstprogramma 

Oranjekerk

Donderdag 14 december 18:00 uur
Kerstmaaltijd Kosten €5. Aanmelden:  
020 679 5559.
 
Zaterdag 16 december 11:30-15:30 uur 
Levende Kerststal i.s. m. Kinderboerderij 
De Pijp. Met kerstverhaal en echte dieren 
in kerk en tuin. 

Dinsdag 19 december 14:00-16:00 uur 
Kerstviering ouderenclub met ds. Jan-
tine Heuvelink en muziek met Han Thé.

Zondag 24 december 18:30-19:15 uur 
Kinderkerstfeest met kerstspel door de 
Kinderkerk en samen zingen.
 
Zondag 24 december 21: 00 uur
Kerstnachtdienst met ds. Jantine 
Heuvelink, organist Jos van der Bijl en 
de Oranjekerkcantorij o.l.v. Annemart 
Franken.

 

Maandag 25 december 10:00 uur
Ochtenddienst met ds. Jantine Heuve-
link, organist Jos van der Bijl en de Oranje-
kerkcantorij o.l.v. Annemart Franken.

Woensdag 27 december, derde kerstdag 
KerstRest (restjes en gezelligheid)
12:00 – 16:00 uur: brengen restjes
16:00 – 18:00 uur: ga op de foto in de 
kerststal, kerstliedjes-sing-along, spel-
letjes en nog veel meer.
18:00 uur: KerstRest-maaltijd
toegang: een onbereid restje van kerst 
(groenten, fruit, vlees, vis, conserven, 
kruiden, toetjes; af te leveren tussen 12:00 
en 16:00 uur). 
Aanmelden hoeft niet, maar er is beperkt 
plek. Dus kom op tijd!

Kerstprogramma 

Vredeskerk

Zondag  24 december 16.30 uur
Kerstviering van en voor de kinderen 
met kerstverhaal  en liedjes. 
Voorganger: pastor Pierre Valkering
Kom verkleed als herder, schaap of engel
naar de kerk en doe mee! Verkleedkleren 
in de kerk aanwezig. Maria en Jozef en het 
kindje Jezus zijn er ook.
Neem je kerstkribje mee om gezegend te 
worden.

Zondag 24 december 20:30 uur
Nachtmis met Engelse koormuziek.
Voorganger: pastor Pierre Valkering
Kwartier voor aanvang: Kerstsamenzang

Zondag 24 december 23:00 uur
Nachtmis met Latijnse zang. 
Missa Brevis  KV 140 Mozart
Voorganger: pastor Pierre Valkering
Kwartier voor aanvang: Kerstsamenzang
Ook tijdens de nachtmissen kerstliedjes 

Maandag 25 december 11:00 uur
Hoogmis van Kerstmis met Neder-
landse koormuziek. Voorganger: pastor 
Pierre Valkering Kwartier voor aanvang: 
Kerstsamenzang

Dinsdag 26 december 11:00 uur
Hoogmis op 2e Kerstdag met Latijnse 
zang. Missa Brevis  KV 140 Mozart

Maandag 1 januari, 12:00 uur
Hoogmis op Nieuwjaarsdag met 
Engelse koormuziek.

Van harte welkom! (geen kaarten nodig)
Vredeskerk, Pijnackerstraat 11
www.amsterdam.vredeskerk.nl

(advertentie)

Ostade A'dam en Wijkcentrum de Pijp slaan dit seizoen weer de handen ineen en 
presenteren een programmaserie speciaal voor de buurt. In vijf edities verkennen we 
Stadsdeel Zuid door de ogen van uiteenlopende bewoners en ondernemers. 

18 december De versnelling volgens Abdou Menebhi
Als voorzitter van het Euro-Mediterraan Centrum Migratie & Ontwikkeling (Emcemo) 
bekijkt Abdou het stadsdeel vanuit het perspectief van nieuwe buurtbewoners.
Maandag 18 december is de Internationale Dag van de Migranten. Rondom dit thema 
is het programma van de avond opgebouwd, met onder andere:
  muzikale opening door muziekgroep Moshin;
  voordracht van Petra Snelders van het Transnationaal Migranten Platform;
	optreden van komiek Karim Mounir;
  interactief gesprek over migratie in de buurt: verleden, heden, toekomst. Met een 

inleiding door Abdou Menebhi over de geschiedenis van migratie. Thomas Milo 
deelt zijn visie op migratie vanuit zijn achtergrond als activist. Souraya vertelt als 
jonge buurtbewoner over de toekomst van migratie;
 fototentoonstelling over 50 jaar migratie.

Locatie: Ostade A'dam, Datum 18 december, Aanvang 20:00, Toegang €4,

De versnelling van de stad Ostade A'dam voor kids

Het meisje met de zwavelstokjes
(vanaf 3 jaar)

Een beeldschoon winters sprookje. 
Over een meisje dat helemaal alleen 

in de sneeuw hoop en troost vindt in 
het afsteken van haar zwavelstokjes. 
Bij ieder stokje dat zij brandt verschijnt 
een droombeeld, een stille wens. Droe-
vig? Hooguit ontroerend. Zoals bij alle 

voorstellingen van Het Kleine Theater 
schuwen we de verdrietige kant van het 
verhaal niet, maar geven we er wel een 
vrolijke en optimistische draai aan. Deze 
keer met een muzikant aan onze zijde. Zo 
leeft zelfs het meisje met de zwavelstok-
jes nog lang en gelukkig.

Het Kleine Theater, jeugdhuisgezel-
schap van Ostade A'dam, maakt vrolijke, 
muzikale, poëtische familievoorstellin-
gen (3+) gebaseerd op een sprookje of 
een ander mooi verhaal. En uiteindelijk 
leeft iedereen nog lang en gelukkig...
(Foto: Dorien Grötzinger)

Duur: 45 minuten
Data: 17 en 27 december 11:00 en 15:00. 

26 december alleen om 15:00
Kaartjes: https://www.ostadeadam.nl/

bezoekers/ticketinfo/

Sneeuwwitje (vanaf 3 jaar)

Eens, midden in de winter, toen de 
sneeuwvlokken uit de hemel dwarrel-
den, zat een koningin te naaien bij een 
kozijn van zwart ebbenhout. Terwijl ze 
daar zat keek ze op naar de sneeuw, en 

prikte ze zich in haar vinger. Er vielen drie 
druppels bloed in de sneeuw. Omdat dat 
rood in de witte sneeuw er zo mooi uit 
zag wenste de koningin dat ze een kindje 
had, met een huid zo wit als sneeuw, lip-
pen zo rood als bloed en haar zo zwart als 
ebbenhout.

Zo begon het sprookje van Sneeuw-
witje, honderden jaren geleden. Deze 
winter brengt Het Kleine Theater haar tot 
leven. Wederom een warm winterver-
haal. Een alom bekend sprookje, waar wij 
onze eigen draai aan geven.

Het Kleine Theater is het jeugdhuisge-
zelschap van Ostade A'dam. Anke Engels 
en Vimala Nijenhuis maken op de meest 
ambachtelijke manier theater. Zonder 
veel gedoe, met mooie muziek en gekke 
personages. Verhalen, vaak sprookjes, 
waar ze hun eigen draai aan geven, zodat 
ze niet eng zijn voor de kleinste maar ook 
zeker niet saai voor de oudste. Vrolijke, 
muzikale, poëtische familievoorstel-
lingen (3+) gebaseerd op een sprookje 
of een ander mooi verhaal. (Foto: Anke 
Engels) 

Duur: 50 minuten
Data: 28 en 29 december 11:00 en 15:00

Kaartjes: https://www.ostadeadam.nl/
bezoekers/ticketinfo/

Van de redactie

Na zich jarenlang voor de De Pijp Krant 
te hebben ingezet nemen Gert Meijerink 
(hoofdredacteur en vormgever), Marlies 
Scholtens (eindredacteur), Maarten Wes-
selink (redacteur, fotograaf, bureaucoör-
dinator), Gerard Kind (redacteur) en Ton 
van der Tas (rubriek Prenten van Weleer) 
afscheid van deze krant. Het hart van de 
redactie vertrekt en maakt daarmee de 
weg vrij voor haar opvolgers. Wij wensen 
hen veel succes. Wij danken onze lezers. 
Het was  een groot genoegen, voor u le-
zer, over onze buurt te berichten.

Abdou Menebhi. Foto: Abdou Menebhi
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UITVAARTCENTRUM ZUID

Nabestaanden willen graag op een persoonlijke manier 
afscheid nemen van hun dierbare. Een uitvaart die past bij de 
overledene én de nabestaanden. Uitvaartcentrum Zuid verzorgt 
met aandacht en respect de uitvaart. Voor kostbare momenten 
rondom de uitvaart, maar ook als een troostvolle herinnering. 
Uitvaartcentrum Zuid gaat integer met alle wensen om. Ervaren 
uitvaartbegeleiders nemen alle praktische zaken uit handen en 
adviseren bij alle belangrijke beslissingen die u moet nemen 
rondom een begrafenis of crematie. Zij werken persoonlijk, res-
pectvol en in stijl. Zo kunnen nabestaanden in alle rust rouwen 
en afscheid nemen van hun dierbare.

Om een passende uitvaart te kunnen verzorgen, beschikt 
Uitvaartcentrum Zuid over een sfeervol uitgerust pand aan de 
Fred. Roeskestraat in Amsterdam. Direct aan de Ring-Zuid, tus-
sen het WTC en het Olympisch Stadion. In smalle Amsterdamse 
straten als de PC Hooftstraat en de Cornelis Schuytstraat was 
het vroeger een moeilijke opgave om rouwstoeten te forme-
ren. Zeker omdat de tram deze drukke straten passeerde. Een 
aantal lokale uitvaartondernemers besloot daarom in de jaren 
zeventig hun krachten te bundelen en te verhuizen. Sindsdien 

is het uitvaartcentrum gevestigd aan de Fred. Roeskestraat in Amsterdam Zuid. Met dit pand heeft Uitvaartcentrum Zuid alles onder 
één dak. Het pand heeft een aula, vijf rouwkamers, twee spreekkamers en een winkel met urnen en as-sierraden. Daarnaast is er een 
koeling, een verzorgingsruimte, rituele wasruimte en eigen wagenpark en drukkerij. Alle faciliteiten staan altijd tot de beschikking 
van de nabestaanden, zij zijn altijd welkom om langs te komen. 

Uitvaartcentrum Zuid verzorgt crematies en begrafenissen in Amsterdam en een brede regio daaromheen zoals Abcoude, Amstel-
veen, Diemen, Duivendrecht Ouderkerk a/d Amstel en Uithoorn. Ook in Aalsmeer en Wilnis beschikt Uitvaartcentrum Zuid over een ei-
gen rouwcentrum, Uitvaartcentrum Finnema. Alle rouwcentra zijn uitermate geschikt om er een intieme en informele afscheidsplech-
tigheid te houden. In de uitvaartcentra staan goed opgeleide, betrokken en ervaren uitvaartverzorgers voor u klaar. Met respect en 
integriteit wordt de overledene verzorgd en opgebaard. Gastdames ontvangen op passende wijze rouwbezoek. Het uitvaartcentrum 
beschikt over ruime rouw- en ontvangkamers die een warme huiskamersfeer uitstralen, voor een persoonlijk en intiem afscheid.

Persoonlijk en betrokken, stijlvol en met aandacht voor details. Uitvaartcentrum Zuid is groot en professioneel genoeg om een waar-
dig afscheid te verzorgen. Maar ook kleinschalig genoeg om elke uitvaart persoonlijke aandacht te geven. Hier hebben nabestaanden 
écht de tijd om afscheid te nemen.  

Iedere uitvaart is persoonlijk. Of u nu voor begraven of cremeren kiest: iedere uitvaart krijgt bij Uitvaartcentrum Zuid de grootst 
mogelijke persoonlijke aandacht. Ook de keus voor een eenvoudige of uitgebreide uitvaart verdient evenveel respect. De wensen van 
de overledene en nabestaanden staan altijd centraal.

Voor een waardig en liefdevol afscheid bent u bij Uitvaartcentrum Zuid aan het juiste adres!

Wanneer er iemand overlijdt staat de wereld even stil voor de 

nabestaanden. Het verdriet is intens, maar in korte tijd moet er 

ontzettend veel geregeld en georganiseerd worden om de overledene 

een waardig en mooi afscheid te geven. Het ervaren team van 

Uitvaartcentrum Zuid staat op dit soort momenten dag en nacht klaar om 

de nabestaanden zoveel mogelijk te ondersteunen en adviseren.

“Iedere uitvaart krijgt bij 
ons de grootst mogelijke 
persoonlijke zorg”

Fred. Roeskestraat 61
1076 EC Amsterdam
020 - 646 06 06
info@uitvaartcentrumzuid.nl
uitvaartcentrumzuid.nl
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Namens ondernemers 
en bewoners, bedankt.

Woont u in De Pijp en wilt u graag 
zonnepanelen op het dak? Op dinsdag 
12 december is hierover een informa-
tiebijeenkomst voor VvE‘s en huurders 
van corporatiewoningen.  

Aleida Verheus, energieadviseur van 
!Woon en Mischa Meerburg, die met 
bewoners van Eigen Haard een collectief 
zonneproject heeft opgezet, vertellen 
over de verschillende mogelijkheden en 
hulp die bewoners kunnen krijgen. 

IN De Pijp De bijeenkomst is een initia-

tief van Gerard Lommerse en Matty van 
Ewijk, beiden bewoners van De Pijp en de 
oprichters van IN De Pijp. Samen met be-
woners, andere netwerken, het wijkcen-
trum en het stadsdeel ontwikkelt IN De 
Pijp op vrijwillige basis initiatieven voor 
een duurzame wijk.

Veel goede daken In eerste instantie 
gaat het om zonnepanelen. Er zijn heel 
veel daken in De Pijp waarop deze ge-
plaatst kunnen worden, waar dat nog 
niet is gebeurd. Het is goed voor het kli-
maat, niet slecht voor je portemonnee en 

voor alle bezwaren zijn praktische oplos-
singen. Dus waarom zou je het niet doen?

Meer informatie De bijeenkomst is op 
dinsdag 12 december vanaf 19.30 uur in 
de Oranjekerk, Tweede van der Helst-
straat 1-3 (hoek Van der Helststraat / Van 
Ostadestraat).

Wilt u komen? Stuur dan een mail aan 
Matty@amorion.nl.

Informatie over IN De Pijp is te vinden op 
de Facebookpagina van het netwerk.

(advertentie)Informatiebijeenkomst zonnepanelen IN De Pijp

Op vrijdag 1 december heeft een jury be-
staande uit Marijn Bosman (raadslid D66), 
Jasper Groen (GroenLinks) en Stadseco-
loog Geert Timmermans in Wijkcentrum 
De Pijp bekend gemaakt welke van veertig 
genomineerde gevels uitgekozen zijn tot 
fraaiste groene gevels van Amsterdam 
Zuid. Deze gevels zijn voorgedragen door 
buurtbewoners. Bewoners van drie gevels 
ontvingen een oorkonde en een cadeau uit 
handen van de jury. ‘Ze zijn allemaal heel 
mooi. Een keuze maken was ontzettend 
moeilijk,’ aldus Marijn Bosman.

Groene gevels: mooi en gezond
Stadsecoloog Geert Timmermans leidde de 
avond in met een verhaal over het belang 
van gevelbeplanting voor een stad en haar 
inwoners. De aanwezigheid van verticaal 
groen heeft een positief effect op onze ge-
zondheid, de biodiversiteit en het klimaat. 
Het zorgt voor CO2-reductie, isolatie en 
de absorptie van geluid, water en fijnstof. 
‘En het is ook gewoon erg mooi om naar 
te kijken,’ zei Geert Timmermans terecht. 
‘Ook is het heel belangrijk voor dieren. Zo 
is bloeiende klimop in het najaar een waar 
tankstation voor vlinders en bijen. En het 
boomblauwtje legt er haar eitjes op.’ 

Fraaiste gevels
De drie uitverkoren gevels vallen op door 
verschillende eigenschappen. De bes-
sen van de vuurdoorn op de Stadionweg 
vormen in het najaar een bron van voed-
sel voor vogels, in het voorjaar trekken 
de bloemen veel insecten. Ook wordt er 
in genesteld. De twee gevels op de Pieter 
Lastmankade zijn begroeid met meerdere 
planten. Op beide pronkt in de herfst de 
knalrode wingerd. Het ene pand combi-
neert dit met een klimop. Op het andere 
pand op de Pieter Lastmankade groeit 
naast wingerd de bruidssluier en blauwe 
regen. ‘Die mix geeft het hele jaar door 
een heel mooi beeld,’ aldus Geert Tim-
mermans.

De tentoonstelling is geopend
Foto's van genoemde gevels en zevenen-
dertig andere hangen in Wijkcentrum De 
Pijp en zijn te bewonderen van maandag 
tot en met donderdag tussen 10 en 17 uur 
op de Gerard Doustraat 133. De tentoon-
stelling duurt tot donderdag 21 december.

Marisa Stoffers

Foto's: Maarten Wesselink en Peter Lange

Verkiezing fraaiste groene gevels in Amsterdam Zuid

Jurywinnaar Pieter Lastmankade 43 t/m 70 (foto boven en onder)

Winnaar publieksprijs Eerste Jan van der Heijdenstraat 58 

Stadsecoloog Geert Timmermans leidt prijsuitreiking en tentoonstelling in Impressie tentoonstelling

Lilian Voshaar van NMT-Zuid maakt publieksprijs bekend

Jurywinnaar Stadionweg 58 t/m 60 (foto boven en onder) Jurywinnaar Pieter Lastmankade 200 t/m 207 (foto boven en onder)
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  Horizontaal
 1.  Beginnen de burgemeester af te zetten
 7.  Werk op straat of bij het spoor
 11.  Best een grote bak
 13.  Piept haaks uit weerbarstigheid
 15.  In Engeland altijd een zwijn
 17.  Even plat en gestreept noch gespikkeld
 19.  Het hoofd op het luciferhoutje
 22.  Piept in de sauna
 24.  Een Latijns bot is een dier
 25.  Elektra uit water
 26.  Selecteerde zijn naam
 27.  De vierde zij gezegd
 28.  Vergissing van de tolk
  Verticaal
 2.  Nu klinkt als eng
 3.  Die vrouw is een knappe koperblazer
 4.  Dat hondje is een scheldwoord
 5.  Laag water erbij
 6.  Niet ervoor en niet aanwezig
 8.  Verbrandingsrest is aanstaande
 9.  Heden thans
 10.  Verbrandingsrest is langzaam
 12.  Op afstand plassen leidt tot inhoudelijke verdunning
 13.  Kom Engels om
 14.  Daar overdreven
 16.  Leiden tot computergriep
 18.  Op dat bierglas kan je blazen
 20.  De laatste make-up op je gezicht smeren
 21.  De rotzooi van een Duitse officier
 23.  Gewichtig metaal in ruil voor oud ijzer

Cryptogram

Stuur of mail uw oplossing  
vóór maandag 8 januari naar
• Redactie Pijpkrant, Wijkcentrum De Pijp, 
 Gerard Doustraat 133, 1073 VT Amsterdam,  
 o.v.v. oplossing cryptogram december
• pijpkrant@wijkcentrumdepijp.nl

Onder de goede inzendingen worden  
2 vrijkaartjes verloot voor Rialto. 

Oplossing oktober/november: Hazes
Winnaar oktober/november: Luuk Hendrix

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

door Rikus Spithorst
Bart in De Pijp

Portugees kiprestaurant Franggo
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. 
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 de 
achitect die de bruggen over het 
Amstelkanaal ontwierp.

I II III IV V VI

Ergens in De Pijp op 1 december om 23:02 uur. Foto: Maarten Wesselink
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amsteldijk rond 1900

De gemeente Amsterdam deed in de 
tweede helft van de 19e eeuw verwoe-
de pogingen om haar grondgebied te 
vergroten. Zuiderbuur Nieuwer Amstel 
verzette zich hier fel tegen en de bouw 
van een nieuw gemeentehuis in 1892, 
dicht bij de grens met Amsterdam, kan 
dan ook gerust gezien worden als een 
vorm van provocatie. Of was het een 
laatste wanhoopsdaad? Uiteindelijk 
was men toch niet opgewassen tegen 

deze machtige buur. Het raadhuis met 
het torentje, links op de kaart, verloor 
al na vier jaar haar functie en kwam 
op Amsterdams grondgebied te staan. 
In 1914 werd het Gemeentearchief van 
Amsterdam er in ondergebracht.

Rechts van het voormalige raadhuis 
waren twee lagere scholen: de Amstel-
dijkschool en de Pieter Aertszschool. 
Iets verder naar rechts, bij de Rusten-
burgerstraat, zien we de tramremise, 

gebouwd in 1882 voor de paardentrams 
van de Amsterdamsche Omnibus Maat-
schappij. De remise bood plaats aan 
zo‘n 40 wagens en 70 paarden. Hier was 
ook de eindhalte van twee paarden-
tramlijnen en later van tram 4. Rechts 
staan twee paardentrams bij de halte te 
wachten. De tramremise werd in de ja-
ren dertig omgebouwd tot een sociale 
werkplaats voor blinden, maar uitein-
delijk moesten zowel de schoolgebou-

wen als de voormalige tramremise het 
veld ruimen voor de vele noodzakelijke 
uitbreidingen van het Gemeentear-
chief.

Op de rechterhoek bij de Rustenbur-
gerstraat zien we de sigarenwinkel van 
Petrus Brandt. Dit huisje heeft er nog 
tot 1971 gestaan.

Het Gemeentearchief is in 2007 ver-
huisd naar de Vijzelstraat. In het statige 
pand aan de Amstel komt een hotel en 

de directe omgeving wordt opnieuw 
ingericht als woongebied. 

Links op de kaart is de ingang naar 
de Tolstraat. Het tolhek, dat hier sinds 
1779 stond, is al weggehaald, maar het 
tolhuis staat er nog. Het was de dienst-
woning van de tolbaas, bij wie de weg-
gebruikers tol moesten betalen. 

Ton van der Tas |  

Facebook/PrentenVanWeleer

PRENTEN VAN WELEER   

In deze reeks van columns richt ik 
mij op het ‘gewone’ leven in De Pijp. 
Op de gebeurtenissen die u en ik 
iedere dag zelf kunnen waarnemen. 
Geen politieke haarkloverij, maar 
gewoon aandacht voor het leven 
van alledag. 

Dit keer kan en wil ik niet voorbijgaan 
aan de rol die de overheid speelt bij uw 
en mijn belevenissen en observaties.

Eerst maar eens de blunders rond de 
huisvuilinzameling. Omdat er overal van 

die vuilcontainers staan, zijn de vuilnis-
wagens gestopt met het ophalen van 
vuilniszakken. Volgens de gemeentelijke 
administratieve systemen zijn die vuil-
containers overal geplaatst. Op papier 
dan. Ik schoot onbedaarlijk in de lach, 
toen ik las dat deze papieren werkelijk-
heid weinig van doen heeft met de rea-
liteit. Op het Gerard Douplein had men 
weliswaar indrukwekkend diepe gaten 
in de grond gegraven, maar de vuilcon-
tainers waren in geen velden of wegen te 
bekennen. Een ambtenaar die per onge-
luk in het Gemeentelijke Container Com-

puter Systeem een vinkje te veel had aan-
geklikt? Geen idee. Het huisvuil moest 
worden opgevangen in tijdelijke bakken, 
en de gemeente staat in zijn hemd. 

We wandelen even verder. Naar het Pico-
pleintje, de kop van de Albert Cuypmarkt. 
Nadat daar een tijd geen trams hebben 
gereden en de vernieuwde sporen in ge-
bruik zijn genomen, blijken de tramhal-
tes opeens te zijn verdwenen. Iets met 
een loopgravenoorlog tussen het GVB 
en de gemeente. IJdeltuiterige, lokale 
bewindslieden waren van mening dat er 

een ‘Rode Loper’ moest komen, ook in de 
Ferdinand Bolstraat. En tramhaltes zijn 
maar lelijke, ontsierende elementen, zo 
heb ik begrepen. Het gevolg is, dat de Al-
bert Cuypmarkt per tram uiterst beroerd 
bereikbaar is. Tram 24 kan er niet stop-
pen, en tram 4, die in de buurt van het 
andere uiteinde van de markt stopt, barst 
sinds het opheffen van tram 25 sowieso 
uit zijn voegen, dus bezoekers van de Al-
bert Cuyp passen er eigenlijk niet in. Bij 
de door de politiek en ambtenarij weg-
gerotzooide tramhaltes van lijn 24 (en de 
voorlopig opgedoekte lijn 16) heeft het 

GVB als stil protest haltepalen neergezet. 
Met een hoes: ‘Buiten gebruik’. 

En het autoluw maken van de Van Wou-
straat, als wisselgeld afgesproken voor 
de bouw van de parkeergarage onder 
het Sint Willibrordusterrein, is door bonje 
tussen het stadsdeel en de Stopera op de 
lange baan geschoven. Echt, als je hele-
maal niets kan, kun je altijd nog stads-
deelbestuurder of stadsbestuurder wor-
den. U ziet dat dagelijks op straat.

Column Rikus Spithorst - De politiek op straat

Op 17 oktober overleed onze trouwe Pijp 
Krant bezorger Simon Buijs (62) aan de 
gevolgen van een hersenbloeding. Ruim 
twee weken voor zijn overlijden fietste 
hij na het rondbrengen van De Pijp Krant 
naar zijn huis in de Beemster. Daar werd 
hij enkele dagen later gevonden door be-
zorgde buren. Simon heeft nog 14 dagen 
in het ziekenhuis doorgebracht maar hij 
had al te veel fysieke schade opgelopen. 
De artsen konden niets meer voor hem 
doen.

Simon was een bijzondere verschijning 
in de stad. Hij was een echte vrijbuiter en 
zijn leven lang een kraker. Al vanaf eind 
jaren ‘70 was hij actief in de kraakbewe-
ging en werkte in die tijd als vertegen-

woordiger in grammofoonplaten. Toen 
in de jaren ‘80 veel krakers van zijn ge-
neratie afzwaaiden ging Simon, inmid-
dels Ouwe Siem, stug door met kraken 
en actievoeren. Verschillende generaties 
krakers kenden hem, want hij leverde aan 
ontelbare kraakacties een belangrijke 
bijdrage. Daarbij fungeerde Siem ook als 
een soort koerier tussen kraakpanden in 
verschillende steden. Met zijn onafschei-
delijke vouwfiets stond hij dan voor de 
deur om koffie te drinken, gezellig mee te 
eten, verhalen te vertellen en nieuws uit 
te wisselen.

Het bezorgen van buurtkranten was 
Siem op het lijf geschreven. Hij heeft 
tientallen jaren trouw De Pijp Krant be-

zorgd, lekker buiten, op zijn vouwfiets. 
Tijdens zijn begrafenis bleek hoe groot 

zijn netwerk en vriendenkring was. De 
familie had zijn uitvaart gepland in een 
kleine ruimte, maar die werd verplaatst 
naar een grote zaal. Daar kwamen een 
paar honderd vrienden en bekenden uit 
het hele land samen, jong en oud, om 
Ouwe Siem te herdenken.

We missen je Ouwe!

Op activistenwebsite Indymedia is na het 
overlijden van Ouwe Siem een pagina 

ingeruimd ter nagedachtenis. 
*https://www.indymedia.nl/node/42086

Vaarwel Ouwe Siem!

Simon in actie tijdens een ludiek protest tegen 

ontruiming van het gekraakte pand op de Hob-

bemakade 66, half jaren ‘90.



DECEMBER12      

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 
13:00-15:00  Tekenen en schilderen 
 Marjolein van Doorenmaalen, 
 06-44596010
14:00-16:00  Huiskamer van de buurt 
 Judith de Vos, 06-48383370
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 

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
10:30-11:15  MbvO-Gymnastiek 60+, 
 020-8861070
11:00-13:30  Kookclub "de middagmaaltijd", 
 Johan Smit, 06-41815447

11:00-14:00  Canasta, Lien Rug, 
 020-6369937 
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, 1e zondag vd
 maand 11:00-21:00; 3e zondag 
 vd maand 14:00-20:30; €1,50 per 
 keer of €5,00 per maand;
 info@mrkho.com, 06 41469698
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: Willy Koperberg  
Wat: Houtwerkplaats Huis van de Wijk

In een zaaltje op de tweede verdieping 
staan een grote werkbank, een profes-
sionele figuurzaag en een lintzaag. Er-
onder een bak met hout. Dit is een ver-
rassend stoere plek in het verder zo 
zachtaardige Huis van de Wijk. Hier ko-
men (vooral) mannen van de Houtwerk-
plaats om onder leiding van Willy Koper-
berg mooie dingen te maken.

”Het is fantastisch dat we hier nu zit-
ten,” zegt Willy. ”Vroeger waren we on-
derdeel van de GGZ, maar toen we daar 
niet meer onder vielen – een ingewik-
kelde geldkwestie – zijn we na allerlei 
omzwervingen eindelijk op onze plek. 
Elke dinsdag- en donderdagochtend ko-
men hier zo tussen de acht en twaalf 
deelnemers aan de Houtwerkplaats om 
creatieve dingen te doen met hout. Of 
gewoon om koffie te drinken en een 
praatje te maken, want het uiteindelij-
ke doel is om mensen uit hun isolement 
te halen.”

Willy is al haar leven lang een ‘ma-
nusje van alles‘, én ze heeft het vermo-
gen om moeilijk bereikbare mensen bij 
een project als dit te betrekken. ”Blijk-

baar kan ik dat, ja. Veel mensen hebben 
de maatschappij de rug toegekeerd en 
zijn verwijderd geraakt van de samenle-
ving. Vooral mannen zijn moeilijk in be-
weging te krijgen. Voor vrouwen zijn er 
veel meer gezellige en creatieve initia-
tieven, ook hier in het Huis van de Wijk. 
Met houtbewerking lukt het wél om die 
mannen enthousiast te maken.”

Sommige deelnemers kent Willy al 
lang, uit de tijd dat ze bij de GGZ zaten. 
“Daar zijn nu ook mensen uit De Pijp bij-
gekomen, maar eerlijk gezegd interes-
seert het me niet welke achtergrond ze 
hebben. We zijn hier allemaal gelijk en 
als iemand al wat mankeert dan hoef ik 
dat dus niet te weten. Ik ben er voor de 
gezonde kant en de rest is voor andere 
behandelaars, als dat nodig mocht zijn.”

Op de werkplank staan gefiguurzaag-
de Amsterdamse huisjes. Willy: “Dat is 
een gezamenlijk project. De één zaagt, 
de ander schuurt, weer een ander schil-
dert of lakt. Zo is de hele groep actief. En 
als iemand niet meedoet, maar er wel 
plezier aan beleeft om er gezellig bij te 
zitten, is dat ook prima. Daarom werkt 
het hier zo goed. Alles mag, niets hoeft!”

Peter Schuite

In the picture 
Activiteiten van het Huis van de Wijk, toegelicht door  
Willy Koperberg.

 Willy Koperberg, gefotografeerd door Peter Schuite

Aanrader Rialto: Paddington 2 (6+)   [Paul King | Groot-Brittannië, Frankrijk | 2017 | 104' | Nederlands gesproken ] 

Vervolg op Paddington uit 2014, waarin 
het Peruviaanse beertje na vele avonturen, 
o.m. op het Londense Paddington Station, 
bij de vriendelijke familie Brown belandt. 
Daar heeft hij nu helemaal zijn draai ge-
vonden, en ook in de wijk is hij geliefd. Hij 
is druk aan het sparen om een heel mooi 
cadeau te kunnen kopen voor zijn tante 

Lucy, die 100 wordt: een prachtig pop-up 
boek van Londen. Maar dan wordt het 
boek gestolen en hij krijgt de schuld – hij 
wordt zelfs in de gevangenis opgeslo-
ten… Samen met zijn medegevangenen 
bedenkt Paddington een plan om de ware 
dader te ontmaskeren, terwijl ook de fami-
lie Brown niet stilzit. 

Workshops bij films
Bij deze filmvoorstelling op woensdag 20 
december leert meesterbakker Holtkamp 
je in zijn smulworkshop lekkernijen ma-
ken. Natuurlijk neem je het overheerlijke 
resultaat mee naar huis! Een combiticket 
voor deze workshop en film kost € 8,00. 
Aanvang: 14:00.


