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DE PIJP KRANT
De Pijp toont zich aangenaam opstandig
De Pijp verandert razendsnel, en dat gaat in de Frans Hals- 
en Ferdinand Bolbuurt nog harder dan elders. Belangrijkste 
oorzaken daarvan zijn natuurlijk de metro en het parkeer-
gedoe rond de Albert Cuypgarage onder de Boerenwetering. 
Bewoners en winkeliers zitten er gelukkig bovenop en 
laten op kleurrijke (vooral groene) wijze van zich horen. 
Een overzicht.

Meest in het nieuws de laatste weken was 
de guerrilla-actie in de Frans Halsbuurt, 
waarbij bewoners her en der parkeer-
plaatsen omtoverden tot kleine groene 
oase’tjes; maar eerst twee kleinere acties 
die wat minder airplay kregen. 

Stenen jungle
Eind mei lagen ze er opeens weer: de drij-
vende tuinen in de Boerenwetering. Al 
sinds 1997 vormen ze een groene long tus-
sen het centrum en de zuidelijke wijken, 
maar door de aanleg van de onderwater-
garage waren ze lange tijd verdwenen. 
Een team van vrijwilligers heeft keihard 
gewerkt om het groen in volle glorie terug 
te brengen. In de stenen jungle van De Pijp 
is dit een verademing. Leefbaarheid, zo 
vinden de initiatiefnemers van het Natuur 
& Milieuteam De Pijp, hangt juist samen 
met dit soort verbeteringen van de wijk
Ook groen, maar dan op land, werden een 
aantal van de nieuwe vuilcontainers. Die 
zitten in sommige straten veel te snel vol, 
waardoor er alsnog een stinkende vuilnis-
belt ontstaat. Door er een stukje kunstgras 
en wat bloemetjes omheen te leggen, oogt 
zo’n bak veel vrolijker en zet niemand z’n 
troep er meer naast. Het is een initiatief 
van De Schone Pijp, die hiermee niet alleen 
een opvoedende wenk aan medebewoners 
geeft, maar ook aan de gemeente: leeg die 
bakken nou eens gewoon op tijd!

Parkeerguerrilla
We noemden hierboven al de ‘parkeer-
guerrilla’. Op een zonovergoten zondag 
eind mei plopten ze plotseling uit de grond 
in de Frans Hals en de zijstraatjes naar 
de Ruysdaelkade: zitjes, groene tuintjes, 
fietsplekken, lange tafels vol kopjes koffie 

en thee en alternatieve laad- en losplek-
ken. Ook al het werk van verontruste bewo-
ners, want nu de garage onder de Boeren-
wetering (600 plekken) geopend is, wordt 
het tijd dat de beloofde 600 plekken bóven 
de grond opgedoekt worden. “De overheid 
heeft burgerparticipatie al jaren voor op de 
tong liggen”, zegt Quellijnstraatbewoner 
en actieleider Maarten Naaijkens, “en dat 
kunnen ze dus krijgen! We wachten en we 
wachten, maar er gebeurt niets. We willen 
de straat terugveroveren op het blik.” Is hij 
niet bang voor bijvoorbeeld boze onder-
nemers? Naaijkens: “Integendeel, die zijn 
het juist met ons eens en helpen ook mee. 
Natuurlijk willen ze bereikbaar blijven en 
kunnen laden en lossen, maar dat kan al-
leen als er parkeerplekken verdwijnen. Nu 
staat alles volkomen vol en vast. Oude wij-
ken als deze moeten snel autoluw worden 
gemaakt. De politiek wil dat nu ook wel, 
maar het gaat veel te langzaam.”

In de vuurlinie
Geluiden uit het Centrum stellen ook al niet 
gerust. Daar is de druk van auto’s en toeris-
ten zo groot, dat het nieuwe stadsbestuur 
het ene na het andere plan lanceert omde 
drukte over heel Amsterdam te verdelen. 
Een bewoner die meehelpt een alterna-
tieve losplek op straat te schilderen, zegt: 
“Wij liggen hier dus in de vuurlinie. Wat 
niet meer op de grachten mag staan, komt 
hierheen. We hebben een leuke, levendige 
buurt en dat moet ook zo blijven, maar we 
gaan niet de parkeerbehoeften van alle be-
zoekers aan de stad faciliteren.”
Geheel volgens verwachting reageerde 
de VVD als door een wesp gestoken op 
deze actie: de plekken moesten onmid-
dellijk worden teruggegeven aan het blik, 
en de ordeverstoorders ter verantwoor-
ding geroepen. Dat was eind mei; de 
buurt gaf geen kik en de groenstrook-
jes liggen er nog, met hier en daar een 
brutale auto erop. Een bewoonster roept 
jolig uit haar raam: “Veel Amsterdamser 
wordt het niet!”

Nuchtere bakkers
Het grootste spook dat boven – of liever: 
onder – de Pijp hangt, is natuurlijk de 
metro. Daar lijkt nu alles wel over gezegd, 
maar een ding ontbreekt nog. De metro 
zelf. Vanaf 22 juli rijdt hij en hoeveel 

knappe koppen zich ook hebben gebo-
gen over wat dat precies betekent voor 
de wijk – hoeveel mensen in- en uit-
stappen, wat die mensen komen doen, 
waar ze hun fietsen parkeren, naar welke 
winkels ze gaan, etcetera – in de praktijk 
zal alles totaal anders uitpakken. Dat is 
nu eenmaal zo bij megaprojecten (zie 
ook: de kosten). De enigen die er iets 
zinnigs over kunnen zeggen, zijn de bak-
kers. Van oudsher een buurtgebonden 
beroepsgroep, met open ogen en oren, 
die zowel bewoners als toevallige voor-
bijgangers bedient.
Bakker Bart blijft nuchter: “We bereiden 
ons nergens op voor, ben je gek. Die metro 
is een opgeblazen geval van de gemeente, 
dat verandert niet zoveel aan onze klandizie. 
Er rijden straks minder trams, da’s veel 

kwalijker.” Ook de medewerkers van bak-
kerij Rud. H. Venekamp hadden liever een 
drukke tramhalte voor de deur dan een 
metro-ingang om de hoek: “Wat naar bo-
ven komt, heeft beneden al wat te eten 
gekocht. Daar komen ook winkels! Maar 
we hopen natuurlijk op meer aanloop. Na 
al die jaren van verdrukking (de bakker zat 
in een bijzonder slecht bereikbaar hoekje, 
red.) mag het nu wel weer wat beter gaan 
lopen.”

Ron Verboom kijkt vanuit zijn bakkerij 
pal op de ingang van de metro aan de 
Ceintuurbaan. “Goeie plek, zeker. Maar 
we zijn door die toestand 400 klanten 
per week kwijtgeraakt. Met een beetje 
geluk krijgen we er 200 terug.” Dan rent 
hij snel naar een nieuwe klant, want hij 

Trams 3, 4, 12 en 24 blijven ongewijzigd 
door De Pijp rijden, alleen lijn 16 wordt 
opgeheven. Pal ten noorden van De Pijp 
verandert er het meest. Er zullen drie an-
dere trams over de Weteringschans rijden: 
de verlegde lijnen 7 (Azartplein – Sloter-
meer) en 1 (Muiderpoort – Osdorp) en de 
herrezen lijn 19 (Diemen – Sloterdijk). 
Lijn 10 verdwijnt.

OV-veranderingen 
in en om De Pijp

staat er alleen voor vandaag. De bui-
tengewoon aardige mevrouw achter de 
toonbank van bakkerij Kara Firin begrijpt 
alle fuss niet zo: “Het is hier toch altijd 
druk? Maar we zitten hier nog maar 
net, dus we hebben die ellende van de 
metroaanleg niet meegemaakt. Het is 
een goede straat in een drukke buurt. Wij 
bakken wel.”

Mond opentrekken
Er hangt, kortom, een aangenaam opstandi-
ge sfeer in het noordelijke deel van de wijk. 
Burgerparticipatie in de vorm van ludieke, 
soms stekelige burgerlijke ongehoorzaam-
heid, dat staat de Pijp goed. Evenals het 
groen dat overal de kop opsteekt, officieel 
goedgekeurd of niet. Laat ondertussen die 
nieuwe reizigersstroom maar komen – met 
de metro, niet met de auto. “Alles komt 
altijd goed”, zegt een theeschenkende ac-
tievoerder in de Jacob van Campenstraat. 
“Je moet alleen wel je mond opentrek-
ken want anders lopen ze over je heen.” 

Peter Schuite

W I J K C E N T R U M  

D E  P I J P
advies, kennis & ondersteuning

Foto: Peter Schuite

Foto: Rob Godfried

Wijkcentrum 
De Pijp verhuist! 
Opbouwwerk, Natuur & Milieu team 
Zuid en !Woon gaan deze zomer 
verhuizen  van de Gerard Doustraat 
naar het Huis van de Wijk de Pijp, 
Tweede van der Helststraat 66.  
Lees meer op pagina 6
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Albert Cuyp naast  › WAXX KAPPERS ‹ naast Hutspot      
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  Van Woustraat 8     
2

  020 - 493 04 92 • www.waxx.nl     

2

  fb.com/waxxamsterdam
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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
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“Jonge mensen let op! We vangen van-
daag de ziel van De Pijp en geven hem 
door.” Verhalenverteller Mark wil met De 
Pijp Verhalen de gezamenlijke buurtcul-
tuur versterken en daarmee nieuwe en 
oude bewoners aan elkaar verbinden. Een 
jong stelletje zit aandachtig te luisteren. 
Timen, groot, gespierd en met gemil-
limeterd haar, is nog maar twee weken 
geleden ingetrokken bij zijn beeldschone 
vriendin Sanne op de Albert Cuypstraat. 
Hij is ontegenzeggelijk de nieuwste Pijp-
bewoner van deze avond. Sanne heeft 
hem hiernaartoe gesleept, zodat hij een 
beetje kan integreren. Timen: “We von-
den moord en brand wel een leuk thema, 
want ik ben brandweerman in opleiding 
en Sanne is strafrechtjuriste.” 
Ze zitten hier dus goed: "mevrouw Moord 
en meneer Brand."

Lijk in een hutkoffer
De avond begint meteen lekker met een 
lijk zonder hoofd. Een crime passionel op 
een broeierige avond in 1939. Mark: “Peter 
Koorens komt thuis op de Pijnackerstraat 
2, schuin boven café de Plakhoek. Hij 
krijgt ruzie met zijn vrouw Maria en zij 
belandt met een gebroken schedel naast 
de kolenkachel. Dood. In paniek probeert 
Peter het lijk te verbergen. Hij werkt op 
de boot naar Nederlands-Indië en zijn 
hutkoffer biedt uitkomst. Maar Maria is 
een forse vrouw en ze past er niet in. Hij 
is kok dus met uitbenen heeft hij geen 
moeite. Hij snijdt rap de armen en benen 
van de romp. Nu past het wel. Peter huurt 
de volgende dag een auto en probeert de 
hutkoffer van twee hoog naar beneden 
te zeulen. Als dat niet lukt, vraagt hij de 
sigarenboer om de hoek om even te hel-
pen. De man zegt nog: ‘Kolere, wat is die 
koffer zwaar.’ ‘Het zijn alleen maar boe-
ken’, antwoordt Peter gevat.

Mevrouw Moord en meneer Brand
Het is een warme lenteavond en het is gezellig druk in café 
Hermes. Fred, vaste klant op leeftijd, schuifelt in één rechte 
lijn door naar het voorste tafeltje, tegen het biljart. Hij 
tovert een pocketboek en een broodzakje met kattenbrokjes 
tevoorschijn. “Zo dadelijk komt ie, want hij weet dat ik eten 
bij me heb.” Hij wijst naar Max, de huiskater van een dikke 
tien kilo. Fred leest nog wat in zijn boek. 

Blikkie 51
Midden in dit spannende verhaal staat 
er ineens een brandweerwagen voor de 
deur. Het café loopt uit. Ook Timen komt 
naar buiten. Hij blijft een beetje verlegen 
tegen het café aan staan, maar komt 
dan toch een praatje maken. “Oh, blikkie 
51! Nou ik zat in blikkie 35, honderd jaar 
geleden.” Emma, een politieagente en 
woonachtig in de Pijp, komt erbij staan. 
“Ik wil een stukkie rijden”, zegt ze beslist 
en klimt in de brandweerwagen. Ze kan 
nauwelijks van de apparatuur afblijven. 
“Die MDT hebben wij ook in de politie-
wagen.” Menno, die achter het stuur zit 
roept vlug: “Als je er maar vanaf blijft!” 
Emma wijst naar een ingewikkeld ap-
paraatje en haar vinger raakt bijna het 
scherm. “Echt niet doen hoor!” Menno 
moet er wel om lachen. Emma is zo blij 
als een kind. Of de toeters en bellen aan 
mogen? “Nee”, zegt Mark, “ik mag alleen 
het zwaailicht aandoen. Anders zwaait 
er wat.”

Ondraaglijke stank
Terug in café Hermes vertelt Mark ver-
der. Peter Koorens heeft de hutkoffer 
gedumpt op de Veluwe en bazuint bij te-
rugkomst rond dat zijn vrouw hem heeft 

Een van de kenmerken van de 
ras-Amsterdammer is dat ie 
heel goed is in klagen, natuurlijk 
uit liefde voor onze mooie stad. 
Wij willen Amsterdam graag be-
schermen. 
 
Daarom zijn we alert op onze omgeving 
en hoe fijn zou het zijn als onze bevin-
dingen op de juiste plek terechtkomen. 
Dus ziet u op straat verkeerd aange-
boden huisvuil, hinderlijk geplaatste 
fietsen, scooters of andere rommel dat 
er niet thuis hoort:

Maak een Melding Openbare 
Ruimte Amsterdam (MORA)
- bel met 14020
- WhatsApp naar 06-44440655
- maak een melding met uw smartphone 
via de app Verbeter De Buurt
- vul online een MORA formulier in bij 
amsterdam.nl
- of ga langs de balie van het Stadsloket 
 
Heeft u niks te klagen, maar wilt u 
gewoon iets leuks doen in de Pijp, 
kijk dan hier:
- HalloDePijp.nl

- VoorElkaarinZuid.nl
- StadsdorpDePijp.com (voor 50+ers)
- De huis-aan-huis bladen
- Facebook groepen en pagina’s over 
de Pijp (Facebook is omstreden 
vanwege het commerciële gebruik van 
uw data, dus wees gewaarschuwd) 
- De huis-aan-huis bladen
- VoorElkaarinZuid.nl

HalloDePijp is helemaal van, voor en door 
de buurt. Het is een digitale ontmoe-
tingsplek voor iedereen die wil bijdragen 
aan plezier, creativiteit en verbinding in

De Pijp. Als u een account heeft, ontvangt 
u desgewenst een wekelijkse nieuwsbrief 
met een activiteitenagenda.

Heeft u een goed idee voor een buurt- 
initiatief, dan kunt u terecht bij het Wijk-
centrum De Pijp voor advies en onder-
steuning: j.overweel@wijkcentrumde-
pijp.nl, tel. 020 6764800.

Wilt u iets vragen over uw buurt 
aan het stadsdeel? Dit zijn de gebieds-
makelaars.
- Voor de Cornelis Troostbuurt, Lizzy 

Ansinghbuurt, Burgemeester Tellegen-
buurt en Van der Helstpleinbuurt: 
Esther Blommestijn 
e.blommestijn@amsterdam.nl, 
tel. 06 5799 7009.
- Voor de Hemonybuurt, Willibrordus-
buurt en Diamantbuurt: Daniël de 
Groot d.c.de.groot@amsterdam.nl, 
tel. 06 2276 8618.
- Voor de Frans Halsbuurt, Gerard 
Doubuurt, Hercules Seghersbuurt en 
Sarphatiparkbuurt:  Karlijn Heim 
k.heim@amsterdam.nl, 06 41432073.

Hallo, De Pijp?

Foto: Lex  Banning

Peter Koorens in de rechtszaal Nationaal Archief - Collectie Spaarnestad

verlaten. Dan vertrekt hij opnieuw naar 
Indië. Mark: “De koffer wordt gevonden, 
met een lijk zonder ledematen en zon-
der hoofd. Op de boot naar Indië klagen 
medepassagiers over ondraaglijke stank 
rond de hut van Peter. Men vermoedt 
dat het hoofd van Maria tijdens de boot-
tocht een zeemansgraf heeft gekregen. 
Het motief voor de moord? Later werden 

brieven vol hartstocht gevonden, van 
Peter en een meisje in Indië.”

Dan gaat de telefoon. Een ouderwetse 
bel. Fred neemt op en begint op luide 
toon te praten. “Ik zit in café Hermes bij 
De Pijp Verhalen. Kom ook hierheen.” De 
verhalenverteller wacht geduldig, maar 
wanneer Fred geen aanstalten maakt om 
op te hangen, beginnen er twee mannen 
spontaan te zingen: “Wat een spreker is 
die man, wat een spreker is die man, da’s 
een man die ouwehoeren kan!” De hele 
kroeg zingt mee. Fred praat onverstoord 
verder, iets harder om boven het gezang 
uit te komen.

De veiligste woning van De Pijp
Voor nog een anecdote uit de moord-
en-brandgeschiedenis van De Pijp ging 
Mark op bezoek bij Marcel van Zwieten, 
voormalig wachtcommandant op bu-
reau 44 aan de Pieter Aertszstraat in De 
Pijp. “In die tijd stond de voordeur van 
het politiebureau nog wagenwijd open; 
iedereen liep naar binnen. Zo ook de oude 

bovenbuurvrouw, die woonde in de vei-
ligste woning van De Pijp. Ze was oud, 
maar niet doof, dus als de agenten herrie 
maakten, kwam ze klagen. In ruil eiste ze 
dat de agenten haar planten verzorgden 
als ze naar het tuinhuisje ging.”

Na talloze andere anekdotes en verha-
len, volgt de pubquiz. De winnaars gaan 
naar huis met een customized speel-
goedgeweer; alle andere deelnemers 
krijgen ook een presentje mee: een mini 
brandblusser waarmee je volgens die-
renvriend Mark je kat prima van de bank 
kan spuiten. 

Olga Busch

 
De eerstvolgende editie van De Pijp 
Verhalen is op vrijdag 28 september om 
20:30 in Café Hermes, Ceintuurbaan 55. Het 
thema is 300 jaar uitgaan in de Pijp. 

Voor meer informatie word je Facebook-
vrienden met DePijpVerhalen of kijk je 
op hallodepijp.nl
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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

Looiersgracht 70 - 72 

1016 VT Amsterdam 

020-6227742 

BIJ SIMON DE LOOIER 

www.bijsimondelooier.nl 

Verschillende     
activiteiten 
zoals:  

Elke donderdag-
avond een heerlijk 
3-gangen menu 
voor slechts €4,00 
Van te voren 
opgeven:                       
020-6227742 

Aan de Amstel Mondhygiënisten

de mondhygiënist
dé specialist in preventie

Amstel 49d / hoek Nieuwe Herengracht 1
1011 PW Amsterdam
Tel. 020-4201761
info@aandeamstelmondhygienisten.com
www.aandeamstelmondhygienisten.com

Wilma Burger
Sylvia Braxhoofden
Kristina Takrovskaja
Ester Korfage
Aziza Aynan

Amstel 49d / hoek Nieuwe Herengracht 1
1011 PW Amsterdam
Tel. 020-4201761
info@aandeamstelmondhygienisten.com
www.aandeamstelmondhygienisten.com

Aan de Amstel Mondhygiënisten

de mondhygiënist
dé specialist in preventie

Amstel 49d / hoek Nieuwe Herengracht 1
1011 PW Amsterdam
Tel. 020-4201761
info@aandeamstelmondhygienisten.com
www.aandeamstelmondhygienisten.com

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

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

CEINTUURBAAN 151
NAAST MC MEUBELEN T/O RIALTO

020 - 4710410
amsterdam@inktspecialist.nl

CARTRIDGE LEEG?

+  Maak van uw nabestaanden  
geen ‘spoorzoekers’

+  Hulp bij afwikkeling van  
een nalatenschap 

+  Beter voorbereid naar de  
notaris voor opstellen /  
wijzigen (levens)testament 

mail@luciesnoeker.nl
www.adviesnalatenschap.nl 
020 627.61.48 / 06 5115.34.24

AKER UITVAARTEN
het stijlvolle alternatief

 Eva de la Mar
funeral planner 

Amsterdam en omgeving

www.akeruitvaarten.nl

Grip op uw uitvaart? Bel vrijblijvend voor een oriënterend 
gesprek 06 54 65 00 05 ongeacht of u verzekerd bent.

Overlijden melden? Bel dag en nacht 088 788 0 788

 

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.

 

WIST U DAT HET AMSTELhuis…:                                                  
- geen verzorgingshuis is, maar een appartementencomplex met zelfstandige 
sociale huurwoningen voor 70-plussers. 
- een gezellige bar en restaurant heeft waar u voor lage prijzen kunt lunchen,  
dineren en drinken. 
 - een biljart heeft waar u voor 0,50 € een half uur kunt biljarten. 
- over een aparte ruimte van ong. 50m2 beschikt die u kunt huren voor 
vergaderingen, feestjes en kleine evenementen. In de zomer is deze ruimte vaker 
beschikbaar. 
- op iedere laatste donderdag van de maand een Diner Chantant organiseert van 
17.00 tot 19.00 uur. 
- op zondag 16  september  “John Keijer” ontvangt tijdens de DansSalon vanaf 
14.30. 
- regelmatig vrijwilligers en spoelkeukenmedewerkers zoekt voor de horeca. 

 

Voor onze menu’s en 
evenementen: 
www.hetamstelhuis.nl 

Amsteldijk 35 A’dam 

Samen Fit 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/ zwem-
instructeur en een oefentherapeut Mensendieck 
van Actenz ga je een periode 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, mogelijk bij een club of vereniging.  
 
 
 

Waar 
●  Fresh fitness, Tolstraat 57-59  
1073 RW Amsterdam (De Pijp) 

●  De Mirandabad, De Mirandalaan 9  
1079 PA Amsterdam (Riverenbuurt) 

Wanneer 
●  Fitness: Wekelijks op dinsdag 11.00-12.00u
●  Zwemmen: Wekelijks op donderdag 9.30-11.00u
Praktische informatie 
Kosten; € 2,- per keer. 
Informatie en/of aanmelden 
●  Fitness: Tjerk ter Haar Romeny,  
t.terhaarromeny@actenz.nl  06 12384128 

●  Zwemmen: Jessica Kreuger,  
j.kreuger@actenz.nl  06 10796603

Actenz in samenwerking met Fresh Fitness en het de Mirandabad

DAVID  ELDERS

begrafenis & crematie

rouwcentrum t/o de nieuwe ooster

020  6252201

kruislaan 235  amsterdam

www.uitvaartcentrumelders.nl
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PIJPELIJNTJES

In deze rubriek spreken wij met markante Pijpbewoners en -ondernemers.  
Buurtgenoten met boeiende levens, mooie verhalen of memorabele anekdotes. 

Aflevering 3:  Fabrice Hünd, kunstschilder

Boeren zijn tegenwoordig helemaal 
hot. Dankzij het tv-programma 
‘Onze Boerderij’ met Yvon Jaspers 
is ons romantische beeld bijgesteld 
en weten we dat boeren vanwege 
regeltjes en de harde concurren-
tiestrijd alles uit de kast moeten 
trekken om het hoofd boven water 
te houden. Dat er écht iets aan de 
hand is, blijkt ook uit het stijgende 
aantal boeren met psychische 
klachten en dat het soms slecht 
met ze afloopt. Wat moeten we 
daarmee, als consument?

“Ik heb karnemelk, eieren, bleekselderij 
en ik neem bijna altijd eh, hoe heten die 
dingen? Oh ja, raapstelen. Ouderdom hè.” 
Lonneke Lemaire (links op de foto) uit 
de Burgermeester Tellegenstraat lacht. 
Ze koopt sinds april bijna al haar groen-
ten bij Boeren en Buren, een platform 
waarmee je direct kunt bestellen bij de 

boer. “Ik wil gewoon onbespoten groen-
ten eten en boeren in de omgeving sup-
porten. En al dat getransport! Wij plan-
ten hier tomaten, die in Italië worden 
verpakt. We moeten producten uit onze 
eigen omgeving eten.”

Buurderij
Door rechtstreeks bij de boer te bestel-
len, krijgen zij een hogere prijs. Hierdoor 
hoeven ze niet steeds uit te breiden om 
te kunnen voortbestaan, wat meestal 
ten kosten gaat van milieu en dieren-
welzijn. Voordeel voor de klant is dat ze 
hun boodschappen kunnen oppikken bij 
een Buurderij, een gezellige plek, waar 
ze boeren en lokale producenten kunnen 
ontmoeten en bevragen. 

Buurderij-verantwoordelijke Mascha van 
Ekeren wil graag dat zoveel mogelijk 
mensen bij haar Buurderij komen bestel-
len, daarom is het aanbod een mix van 

Boeren in de stad

Een klein huis van een woning-
bouwvereniging vol eigen werk, 
trommels, vioolkisten, elektri-
sche piano, kisten en dozen met 
archiefmateriaal, beeldjes en 
ook een computer, een bed in het 
midden omgeven door doeken als 
baldakijn. Een gangetje tussen al 
dit moois door leidt naar een al 
even volle tuin, waar Fabrice zich 
ook in woorden een veelzijdige en 
overvloedige man toont.  Geboren 
in 1961 op een halve zolder in de 
Rustenburgerstraat en al een heel 
leven Pijpbewoner, op een relatief 
korte periode na.  

Fabrice Hünd: “In de jaren ’80 had ik een 
atelier hier, achter de tuin in de loods van 
rolluikenfabriek ‘Heineken’, van de broer 
van. De hele binnentuin van dit blok was 
toen nog volgebouwd en de loods stond 
leeg. Ook woningen erboven en erom-
heen stonden leeg. Ik had de sleutels en 
had dus een enorme ruimte om te wer-
ken, samen met andere kunstenaars. De 
vloeren waren aardig verrot. Op een dag 
zakte ik door de vloer van één hoog en 
kwam terecht zo’n beetje op de plek waar 
we nu zitten.” 

“Heel wat panden in de buurt stonden op 
de nominatie om te worden afgebroken. 
Ze waren door de nieuwbouw aan het 
Heinekenplein van hun palen getrild. We 
hebben actie gevoerd om die panden te 
behouden. Het Gerard Douplein en om-
geving zagen er armoedig uit en etala-
geruiten waren dichtgetimmerd. Die pa-
nelen gebruikte ik om schilderingen op te 
maken. Ik schilderde taferelen van wat er 
achter die panelen zou kunnen gebeuren. 
Het was straatkunst, geen graffiti. Ook 

het pand van Cootje van ‘De Vredespijp’ 
(voorheen een antiekwinkeltje, nu de ‘Ki-
loshop’) werd zo opgeknapt. Het is gelukt 
om die panden te laten pulsen, zodat er 
niet geheid en dus afgebroken hoefde te 
worden. Het is zo’n beetje de eerste so-
ciale woningbouw in de Pijp, belangrijke 
monumenten. 
Intussen was de loods bij de binnentuinen 
hier wel afgebroken, maar ik had nog een 
atelier in de Quellijnstraat, waar nu het 
veilinghuis is. Dat heette dan ook Galerie 
Fabrice. Toen Cootje moest stoppen met 
‘De Vredespijp’, woonde hij nog hier. Mijn 

huis aan de Daniël Stalpertstraat stortte 
in en als urgent woningzoekende kreeg ik 
dit huis aangeboden; de plek waar ik te-
recht gekomen was toen ik door de vloer 
van de loods zakte. Ik vond hier nog een 
deurlijst van de gevel van ‘De Vredespijp’ 
die ik zelf had geschilderd. Cootje had ze 
hier bewaard. Het moest dus wel dat ik 
hier kwam wonen.”
 
“We hebben heel wat acties gevoerd voor 
de woningen, maar ook voor het aanleg-
gen van geveltuinen en het behoud van 
de bomen in het Sarphatipark. Die moes-

ten worden gekapt om een parkeerga-
rage eronder aan te leggen. Nou, we heb-
ben een bomenknuffelactie opgezet en 
ook Ramses Shaffy knuffelde mee. Het is 
gelukkig niet doorgegaan, maar weet je 
dat Groen Links toen nog vóór die garage 
was? Lies Visser deed ook mee met die 
acties. Zij had een enorme dossierkennis 
en blies met een keiharde schelle stem 
politici omver. Ze streed voor sociale wo-
ningbouw en tegen de Noord-Zuidlijn. Na 
haar overlijden heb ik voor haar een klein 
monumentje gemaakt, dat aan een van 
de bruggen in het Sarphatipark hangt: de  

 
 
 
Lies Visserbrug. Zonder haar zou het park 
er nu heel anders hebben uitgezien.”

“Weet je dat het ronde huisje met het 
mozaïek (‘het kompas’) op het Hei-
nekenplein precies in het midden van 
Amsterdam ligt? Daarom staan de wind-
richtingen er ook op. Met ijsberen op het 
noorden, een moeder met kind op het 
westen waarvan de steentjes oplichten 
bij zonsondergang, op het zuiden Afri-
kaanse beelden, indianen op het zuid-
westen, een pinguïn op de zuidpool en 
op de deur naar het  oosten Aziatische 
motieven. Op de deur mocht vanwege 
het gewicht geen mozaïek. Hij moet open 
kunnen, het ontsluit de ondergrondse 
vluchtweg van de flats aan het plein. 
Vroeger kon ik nog wel naakten schilde-
ren in de openbare ruimte. Dat is nu een 
dingetje geworden. Er is nog één tepel te 
zien op het zuidwesten. Ik heb zelfs op 
het badhuis, nu sauna, op de Da Costa-
kade iedereen een lapje over zijn geslacht 
moeten geven. We gaan de VS achterna, 
puritanisme. Hypocriet.” 

Rob Godfried

“We gaan de VS achterna, puritanisme. Hypocriet”

Pijpelijntjes heet de roman van Jacob 
Israël de Haan, die zich afspeelt in 
de Pijp begin vorige eeuw. Het boek 
bracht de auteur in grote problemen 
omdat het onverbloemd over een 
homoseksuele relatie gaat. De rubriek 
‘Pijpelijntjes’ eert deze dappere vroe-
gere Pijpbewoner met verhalen van 
en over bijzondere Pijpbewoners nu.

Foto: Rob Godfried

luxe en betaalbare producten. De prijs 
van de groenten zit onder die van de 
goedkoopste natuurwinkel. Pien Bakker 
uit de Van Ostadestraat: “De biologische 
boerenkaas is even duur als bij AH, maar 
deze is veel lekkerder.”
 

In de supermarkt, waar alles anoniem is, 
staat niemand erbij stil hoe iets wordt ge-
produceerd  en wat voor effect dat heeft 
op de bodem. Boerin Monique van der 
Laan (rechts op de foto) snapt dat wel. 
“Bij diervriendelijke producten kunnen 
mensen zich nog wel wat voorstellen. 

Maar wat voor effect een productiewijze 
heeft op de bodem, dat ziet niemand. Ik 
wel. Ik zie als boerin dat het misgaat, het 
bodemleven sterft uit.”

Supervers
De superverse biologische groenten van 
Boeren en Buren in De Pijp komen van 
zorgboerderij de Duintuin. André Nelis: 
“Wij zijn met 1 hectare heel klein, dus bij 
ons ligt de nadruk niet op grote aantal-
len. Daardoor krijgen de groenten langer 
de tijd om te groeien. Mensen zeggen dat 
bijvoorbeeld onze prei veel lekkerder is 
dan die bij de biologische winkel. Daar 
onderscheiden wij ons mee.”

Boeren en Buren is internationaal een 
groot succes. Na de oprichting in Frankrijk 
in 2011 zijn er in acht Europese landen in-
middels bijna 1.300 Buurderijen, met ruim 
11.500 boeren en bijna twee miljoen bu-
ren. Buurderij De Pijp/Rivierenbuurt zit in 
de Rijnstraat 254. Voor meer informatie: 
wwww.boerenenburen.nl.

Olga Busch

Foto: Rob Godfried
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€1,90
Dit alles voor maar

Ontbijtdeal 
 tot 09.30 uur

Met inmiddels bijna 15 geopende vestigingen in 10 steden 
biedt Dagelijks Lekker iedere dag versgebakken broodjes met 
huisbereid beleg, soep, diverse (biologische) snacks, verse jus d’orange, 
smoothies, ko�e en thee aan. 

naast Zuidas en Bijlmerplein nu ook

Ferdinand Bolstraat 110
7 dagen per week open

WIST JE DAT?
- onze eerste vestiging in 
  Haarlem is geopend?
- wij tijdens de lunch ‘spits’ op de Zuidas 
  bijna 70 gasten helpen in 5 minuten?
- wij soms wel 40.000 broodjes per week bakken?
- wij ‘s zomers meer dan 3000 kilo sinaasappels per week persen?
- wij gratis bezorgen bij je thuis of op het werk vanaf 15 items?

alles
€1,90

Gratis
 broodje

op verto
on van deze bon

in de vesti
ging

Ferdinand Bolst
raat 1

10.

1 per k
lant.

Proef z
elf!

Kijk voor meer informatie op www.dagelijkslekker.nl

IJssalon Massimo 2e v/d Helststraat (mei 2018)

Wijkcentrum De Pijp, Natuur & Milieuteam Zuid (NMT) en 
!WOON gaan verhuizen. Na de zomer zijn wij te vinden 
in het pand van Huis van de Wijk de Pijp. Adres: 
Tweede van der Helststraat 66, 1072 PG Amsterdam.

Het Huis van de Wijk wordt beheerd door de Welzijnsorganisatie 
Combiwel. Deze organisatie ondersteunt kwetsbare Amsterdam-
mers zodat zij zoveel mogelijk kunnen participeren in de samen-
leving. Het Huis van de Wijk biedt onderdak aan individuen en 
groepen die zich inzetten voor elkaar en voor anderen in de wijk. 
Ook werken veel buurtbewoners als vrijwilligers, bij ‘Voor Elkaar 
in Zuid’, voor het openen en sluiten van het gebouw, voor het 
zetten van koffie en thee en tal van activiteiten. Combiwel 
werkt bovendien samen met allerlei organisaties, waaronder 
WPI, GGZ, het Loket en de Voedselbank.

Waar Combiwel zich specifiek richt op kwetsbare groepen, 
werken de drie nieuwe ‘bewoners’ van het Huis van de Wijk 
in principe voor iedereen. 
Het Wijkcentrum ondersteunt mensen die de wijk beter en 
mooier willen maken met hulp, faciliteiten en advies. 
Voorbeelden zijn Schone Pijp, medebeheer van het Groen 
Gemaal, de buurttop G250Werkt! en De Pijp Krant. 
 
Het NMT ondersteunt iedereen die zich inzet voor een groenere 
en meer duurzame wijk. Denk bijvoorbeeld aan het herstel 

van de watertuinen in de Boerenwetering, de aandacht voor 
geveltuinen, het bevorderen van compostering van groente- 
en fruitafval en het Repair Café De Pijp. 

!WOON team Zuid adviseert en helpt bewoners met het oplossen 
van problemen en initiatieven met betrekking tot hun woning. 
!WOON is mede voortgekomen uit het huurteam, later het Wijk-
steunpunt Wonen. !WOON adviseert en ondersteunt huurders en 
bewonerscommissies bij onderhoudsgebreken en beantwoordt 
vragen over huurzaken, zoals huurhoogte, servicekosten en zelf 
aangebrachte voorzieningen. Eigenaar-bewoners kunnen bij 
!WOON terecht met vragen over de werking en het beheer 
van een VvE. 

Wij hopen u op onze nieuwe plek weer te ontmoeten!
Wijkcentrum de Pijp: www.wijkcentrumdepijp.nl, 
telefoon 020-6764800
NMT Zuid: www.nmtzuid.nl, telefoon 020-4004503
!WOON: www.wooninfo.nl, telefoon 020-5230160

De spreekuren van NMT en Wijkcentrum blijven hetzelfde.
Voor spreekuren !WOON: zie www.wooninfo.nl

We gaan verhuizen!
Bart in De Pijp
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De Paradijsvloek van 
Johan Polak - Stadsarchief
In het stadsarchief is een tentoonstelling 
over Johan Polak. Door middel van hand-
geschreven brieven en niet eerder gepu-
bliceerde foto’s wordt het levensverhaal 
verteld van de joodse Johan Polak, dat 
werd getekend door de Tweede Wereld-
oorlog. Polak was een buitengewone 
inwoner van Amsterdam en een veelzij-
dig mens. Zo was hij uitgever, mecenas, 
boekhandelaar in de Pijp, bibliofiel en 
classicus. Door zitting te nemen in het 
bestuur van het COC en openhartig te 
spreken en te schrijven over zijn homo-
seksualiteit, leverde hij een grote bij-
drage aan de homo-emancipatie in Am-
sterdam. De tentoonstelling is te zien tot 
en met 7 oktober. 

Disobedience – Theater Rialto
‘Disobedience’, een film van de maker 
van de beroemde film ‘Gloria’, gaat over 
een vrouw die min of meer gedwongen al 
jaren in New York woont. Vanwege haar 
eigenzinnigheid is zij verbannen uit de 
Londense joodse gemeenschap. Nu haar 
vader is overleden, keert ze terug naar 
Londen. Haar neef verheugt zich op haar 
terugkomst, maar vooral diens vrouw is 
blij haar weer te zien. In hun jeugd had-
den de twee al een speciale relatie, die 
zich nu ontwikkelt tot een hartstoch-
telijke liefde. Dat valt niet goed in de 
gemeenschap. De film is vanaf 12 juli in 
Theater Rialto te zien.

Verteltheater
In het pittoreske Bruggehuisje op de 
oostelijke hoek Amstelkade/Amsteldijk 
is een klein verteltheatertje ingericht, 
waar professionele kunstenaars verha-
len vertellen over de stad Amsterdam. 
De vertellingen zijn voor kinderen uit De 
Pijp. Alle vertellingen gaan over de stad. 
Van 24 juni t/m 22 juli is Kraak! te zien, 
een muziekvertelling van Manfred Wijker 
over de kraakbeweging. Deze spannende 
vertelling met krakers, kijkers en agenten 
is geschikt voor kinderen vanaf 5 jaar. 

Openluchtbioscoop –  
Marie Heinekenplein
Voor liefhebbers van films uit verre landen 
vertoont het World Cinema Festival gratis 
drie wereldfilms, onder meer op het ge-
zellige Marie Heineken Plein. In ‘Loveling’ 
moet een gezin uit Rio de Janeiro een 
kind loslaten voor een voetbalcarrière. In 
‘Supa Modo’ wordt een ongeneeslijk ziek 
meisje door het hele dorp aangemoedigd 
haar droom te verwezenlijken door even 
een superheld te zijn. De derde film is nog 
een verrassing. Zie voor data en locaties:  
www.worldcinemaamsterdam.nl

Rondleidingen De Dageraad –  
Museum het Schip
Laat u verassen door de gevels en bijzon-
dere ornamenten die door de hele buurt 
herkenbaar zijn. In de Burgemeester Tel-
legenstraat 128 zit een dependance van 
Museum Het Schip. Zij organiseren rond-
leidingen langs de expressionistische 
architectuur van De Dageraad. U wordt 
meegenomen door de geschiedenis van 
het sociale-woningbouwcomplex De Da-
geraad, een arbeiderspaleis dat in 1920 
werd ontworpen door Michel de Klerk en 
Piet Kramer. De Dageraad geldt als een 
van de hoogtepunten van de kunst- en 
architectuurstroming De Amsterdamse 
School. De rondleidingen zijn op zaterdag 
en zondag om 12 uur.

De keuze van de redactie:

culturele zomeractiviteiten

Verteltheater in het Bruggehuisje. Foto: Rob Godfried 'Disobedience' in Rialto Openluchtbios op het Heinekenplein

Op zaterdag 12 mei beleefde De 
Pijp een primeur: de organisatie 
Playgrond Comedy had Studi-O 
afgehuurd voor een optreden van 
maar liefst zes stand-up comedians, 
aanstormende talenten uit onder 
meer Groesbeek, Boxmeer en Den 
Haag. De plaats van herkomst bleek 
vaak al een bron van grappen. Zo 
beweerde comedian René Spek-
schoor dat zijn naam in zijn streek 
heel normaal is en fantaseerde over 
een artiestennaam: Ronny Bacon-
shaved from the Backcorner.

Studi-O zelf was al een verrassing. Om 
Ceintuurbaan 193a te bereiken begeef je 
je door een lange steeg naar de achter-
kant van het huizenblok. In de binnentuin 
staat een redelijk nieuw gebouwtje waar 
je bij mooi weer buiten kunt staan op een 
plaatsje, en waarvandaan de achterkant 
van de huizen becommentarieerd kan 
worden. Binnen is een langwerpig zaaltje 

met aan de zijkant, afgescheiden maar 
goed zichtbaar, een lange rij kaptafels.

LUL SMURF
Op het plaatsje was het gezellig druk, 
maar het publiek bleek vooral te bestaan 
uit de stand-up comedians en hun aan-
hang. Er waren weinig betalende bezoe-
kers. Kwam het door de finale van het 
Songfestival, die ‘nichtenparade’? “Jul-
lie kijken zeker liever naar een dwerg”, 
grapte stand-up comedian Mark – 
what's in a name – de Groot. Met zijn een 
meter twintig mag hij dat zeggen. Ge-
huld in een blauw T-shirt met daarop 
in grote letters LUL SMURF ging hij in 
zijn optreden los als lid van de poes- 
politie. En toen hij de aanwezigheid van 
de Pijp Krant bemerkte, was de toon he-
lemaal gezet. 

Timing
Zelfspot is het geheime wapen van ie-
dere comedian en Mark de Groot toonde 

zich hierin een uitblinker. Maar de an-
dere comedians lieten zich ook niet 
onbetuigd. Een ellendige jeugd of als 
Hong Kong Chinees opgroeien in Groes-
beek zijn ook goud voor een comedian. 
De grappen waren best goed, maar de zo 
belangrijke timing is en het moeilijkst om 
te leren. Een aantal comedians waren dan 
ook best zenuwachtig. Hoewel de lach 
vaker en voller had kunnen klinken, kre-
gen alle aanstormende comedy-talenten 
na afloop een gul applaus.

Donderdag lachdag
Comedy in De Pijp heeft publiek nodig. 
Na een zomerstop start vanaf september 
de programmering met vaste thema’s 
op vaste avonden. Elke donderdag is 
bijvoorbeeld ‘Donderdag Lachdag’ en er 
worden stand-up comedian-avonden ge-
organiseerd. De programmering wordt in 
augustus bekend gemaakt.

Jeroen Overweel

Stand-up comedy in De Pijp:
“Jullie kijken zeker 

liever naar een dwerg”

Foto: Rob Godfried
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Fotograaf Henk Pouw signaleert opvallende 
gebeurtenissen en taferelen in De Pijp en 
zet een punt achter de krant.

Actie in de avondschemering: het team van de Schone Pijp legt kunsttuintjes aan tegen de vervuiling rond de ondergrondse afvalcontainers

Veelgevraagd, en dus uitverkocht. Dat was het lot van het 
boek vol ‘Prenten van Weleer’ van Ton van der Tas, met alle 
afleveringen van de gelijknamige rubriek in deze krant. 
Gelukkig is er nu de tweede druk, onder de titel ‘Geschiedenis 
van Amsterdam - De Pijp in 50 oude ansichtkaarten’. Een rijk 
boek met zelden vertoonde beelden van onze wijk, veel gewel-
dige anekdotes, opmerkelijke levensbeschrijvingen en details 
uit de bouwgeschiedenis. Te koop bij onder andere Fenix Books 
(Frans Halsstraat 88) en Kapsalon Salvatore Zeno (Ceintuurbaan 
444). Of stuur even een mailtje aan amvandertas@gmail.com. 
Prijs: 15 euro.

Tweede druk 
‘Prenten van Weleer’

Colofon Redactie: Olga Busch (coördinatie), Rob Godfried, 
Sandy Pieterse, Henk Pouw, Saskia Reitsma (eindredactie), Peter Schuite 
(coördinatie), Tanja de Vette. Bijdragen: Bart Bender, Lex Banning, 
Jeroen Overweel. Fotografie: Rob Godfried, Henk Pouw, Lex Banning. 
Vormgeving: Herman Hooyschuur. Illustratie: Bart van Waterschoot. 
Druk: Rodi Rotatiedruk, Diemen. Advertenties: (al voor € 30,- in 
De Pijp Krant) q.voorn@wijkcentrumdepijp.nl. De Pijp Krant is een 
uitgave van Stichting Wijkcentrum De Pijp. De Pijp Krant verschijnt zes 
keer per jaar in een oplage van 15.000 en word huis-aan-huis bezorgd.
Voor vragen, opmerkingen of klachten over bezorging: 020 676 4800. 
Verschijningsdata in 2018 vanaf nu: 27 augustus, 15 oktober en 
3 december. 
 
Wijkcentrum De Pijp, Gerard Doustraat 133, 1073 VT Amsterdam. Per 1 
augustus is het adres: Tweede van der Helststraat 66, 1072 PG Amsterdam. 
pijpkrant@wijkcentrumdepijp.nl, www.wijkcentrumdepijp.nl.

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  
13:45-14:30 MbvO-Yoga 55+,
 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
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 
09:30-10:30   Pilates les, Marysen 

Binsbergen, 06 24 55 55 90 
10:00-13:30  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 
13:30-14:30  Wandelgroep
13:30-17:00  Creatieve Middag, Nan Nigg, 
 020-6718617
14:00-15:30  Griekse les, beginners Len 
 Castelein, 06-29118172
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
20:45-22:00  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 
10:45-12:15  Hatha Yoga, Olja Lopushansky,  
 06 55553618
11:00-16:00  Makersnetwerk, naaiatelier 
 Madelon Bos, 06-41525216 

12:00 -14:00  Makersnetwerk “Lekker 
Lunchen”, Combiwel, Madelon 
Bos, 06 41 52 52 16

13:30-15:30  Huiskamer van de Buurt
 Judith de Vos, 06-48383370
16:30-17:30  Hupkes advokaten spreekuur
 3e woensdag vd maand gratis
 opgeven: 
 info@hupkesadvokaten.nl, 
 020 6963000
16.00-17.00  Een mondje Frans
 (€5,00 per keer)
17:00-18:00  Strafrecht advocaten
 spreekuur - gratis
 opgeven bij Anna Prins, 
 020-5709640
19:00-20:00  Buikdansen
 Carla Kreuk, 020-4633890 

 
Iedere donderdag
 
09:00-12:00  Makersnetwerk
 Houtwerkplaats, Madelon Bos, 
 06 41525216, Willy Koperberg, 
 06 22216032 
09:00-10:00 Fietsles, Cristel Prins, 
 020-5709640
09:00-16:00 Nieuwe Club, Helga Spel, 
 06-14591568
09:00-11:00 Hatha Yoga, Nisvan van Sijl, 
 06-24754014
09:30-13:00 Tuinclub, Anna Prins, 
 020-5709640
11:00-13:00 Portret Tekenen, Len Castelein, 
 06-29118172
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 Huiskamer, Gerard Lok, 
 020-5709640
14:00-17:00  Voedselbank uitgifte start, 
 Voedselbank Zuid, 06-10572032
14.30-16.00 Griekse les gevorderden,
 06 29118172
20:00-21:30  Nederlandse lessen, 
 020-6272408
20:00-22:00  Koor Helst Angels, Jacqueline 
 Brobbel, j.brobbel@hetnet.nl 

Iedere vrijdag
 
08:45-10:45  Koffieochtend inloop, 
 Mina Kwyasse, 06-14388661
10:30-11:15  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 
13:00-14:30  Digitale Huiskamer, 
 Hamid Safarizadeh,
 020 570 9640 
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.
16:00-18:00  Pentjak Silat s.h.
 Elke zondag van de maand!
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.
 € 1,00 per keer, elke zondag van  
 de maand . 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
Nederlands leren of inburgeren?
Beter leren lezen en schrijven?
Taal Informatie Punt wijst u de weg: 
Elke dinsdag van 09.30 – 11.00
Bel voor meer informatie: 06 25577587
Tip.zuid@akros-amsterdam.nl

Huis van de Wijk De Pijp
2e Van der Helststraat 66
1072 PG Amsterdam 
020-5709640 
huisvandewijk.depijp@combiwel.nl 
www.combiwel.nl
www.huisvandewijkdepijp.nl

Agenda Tweede van der Helststraat 66 - 020-5709640

erachterpunt

"Het zomerreces nadert en het Huis van de Wijk verbouwt.  Check van tevoren of de activiteit nog loopt of ergens anders is ondergebracht."


